VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. vasario 26 d. Nr. O2E-12
Vilnius
Posėdis įvyko 2021 m. vasario 25 d.
Posėdžio pirmininkas – Renatas Pocius
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Tarybos nariai – J. Makauskas, D. Jasas, M. Taparauskas
Tarybos darbuotojai – E. Tunaitis, D. Rimkus, A. Ciesiūnas, S. Kulikauskienė, V. Žilėnienė,
L. Jakimčikienė, A. Rimkevičiūtė, E. Paipolienė, P. Blažys, V. Juzėnė, E. Vaišnorė, S. Grabauskaitė,
R. Laukevičienė, E. Goculenko, J. Grudzinskaitė-Gainovskė, R. Valungevičius, A. Skunčikaitė,
R. Valatkevičienė, I. Musvicienė, L. Kimutytė, E. Juozėnaitė, J. Ramanavičienė, V. Adamavičiūtė,
A. Daščioras, D. Slavickas, A. Vaišnorienė, K. Engelgardt-Tkačuk
Akmenės rajono savivaldybės administracijos atstovas – D. N.-B.
Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovas – I. R.
Lietuvos auditorių rūmų atstovas – J. T.
AB „ORLEN Lietuva“ atstovai – G. D., S. B., K. S., D. N.
AB „Panevėžio energija“ atstovai – R. B., A. J., D. R., R. G., D. Š.
AB „Suskystintos dujos“, UAB „Saurida“ atstovas – J. A.
LITGRID AB atstovai – T. S., A. K., A. Š., E. Ž., G. A., D. Š.
UAB „Akmenės energija“ atstovas – A. V.
UAB „E energija“ atstovas – A. K.
UAB „Green Genius“ atstovai – A. B., P.-E. Č.
UAB „Palangos vandenys“ atstovai – V. B., L. M.
UAB „Prienų vandenys“ atstovai – E. S., R. I.
UAB „SG dujos“ atstovas – V. V.
UAB „Trakų vandenys“ atstovas – A. Š.
UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovas – R. K.
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – įtraukti papildomus
klausimus: „Dėl atsisakymo pakeisti uždarosios akcinės bendrovės „Neringos komunalininkas“
leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis“, „Dėl atsisakymo pakeisti
A. Gerdauskio veterinarijos vaistinei leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos
dujomis“, „Dėl ginčo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio rezidencija“ ir akcinės
bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo“.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro energetikos objektus, įrenginius
įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimas.
2. UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijos.
3. UAB „Akmenės energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimas.
4. UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2018, 2019–2021 metų investicijos.
5. UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
bazinių kainų derinimas.
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6. UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališkas nustatymas.
7. UAB „Radviliškio vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
8. UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
9. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros
techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės
užduoties galiojimo pratęsimas.
10. Pajėgumų aukcionų nuostatų patvirtinimas.
11. Atsisakymas pakeisti uždarosios akcinės bendrovės „Neringos komunalininkas“
leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.
12. Atsisakymas pakeisti A. Gerdauskio veterinarijos vaistinei leidimą verstis mažmenine
prekyba suskystintomis naftos dujomis.
13. Vartojimo ginčo tarp V. K. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“
nagrinėjimas.
14. Vartojimo ginčo tarp D. M. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“
nagrinėjimas.
15. Ginčo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio rezidencija“ ir akcinės
bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimas.
1. SVARSTYTA. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro energetikos objektus,
įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių 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 VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro energetikos objektus,
įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių energetikos darbuotojų mokymo programų derinimo“.
2. SVARSTYTA. UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijos.
Pranešėjas – D. Rimkus
Kalbėjo: R. Pocius
Šilumos ir vandens departamento direktorė R. Valatkevičienė pagal 2020 m. balandžio 14 d.
tarnybinį pranešimą Nr. P15-225 nusišalino nuo klausimų, susijusių su UAB „Utenos šilumos
tinklai“, nagrinėjimo.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2019–2021 metų investicijų“.
3. SVARSTYTA. UAB „Akmenės energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimas.
Pranešėjas – A. Ciesiūnas
Kalbėjo: UAB „Akmenės energija“ atstovas A. V., R. Pocius
Akmenės rajono savivaldybės administracija 2021 m. vasario 22 d. raštu (reg. Nr. R1-2789)
informavo apie atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
UAB „Akmenės energija“ 2021 m. vasario 24 d. raštu (reg. Nr. R1-3018) informavo apie
atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
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Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl UAB „Akmenės energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“.
4. SVARSTYTA. UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2018, 2019–2021 metų investicijos.
Pranešėja – S. Kulikauskienė
Kalbėjo: R. Pocius
UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2021 m. vasario 24 d. raštu (reg. Nr. R1-2958) informavo apie
atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2018, 2019–2021 metų investicijų“.
2. Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės į UAB „Vilkaviškio vandenys“ balansą perduoto turto“.
5. SVARSTYTA. UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – V. Žilėnienė
Kalbėjo: R. Pocius
UAB „Prienų vandenys“ 2021 m. vasario 22 d. ir 2021 m. vasario 24 d. raštu (reg. Nr. R12776) informavo apie atstovų dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Prienų rajono savivaldybės administracija 2021 m. vasario 24 d. raštu (reg. Nr. R1-2989)
informavo apie atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių
kainų derinimo“.
6. SVARSTYTA. UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališkas nustatymas.
Pranešėja – L. Jakimčikienė
Kalbėjo: R. Pocius
UAB „Trakų vandenys“ 2021 m. vasario 24 d. raštu (reg. Nr. R1-3022) informavo apie
atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Trakų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“.
7. SVARSTYTA. UAB „Radviliškio vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – L. Jakimčikienė
Kalbėjo: R. Pocius
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“.
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8. SVARSTYTA. UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – A. Rimkevičiūtė
Kalbėjo: R. Pocius
UAB „Palangos vandenys“ 2021 m. vasario 23 d. raštu (reg. Nr. R1-2865) informavo apie
atstovų dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
9. SVARSTYTA. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d.
nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos
ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos reguliuojamosios veiklos ataskaitų
patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimas.
Pranešėja – E. Paipolienė
Kalbėjo: R. Pocius
UAB „SG dujos“ 2021 m. vasario 23 d. raštu (reg. Nr. R1-2881) informavo apie atstovo
dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
AB „ORLEN Lietuva“ 2021 m. vasario 23 d. raštu (reg. Nr. R1-2924) ir 2021 m.
vasario 25 d. raštu (reg. Nr. R1-3058) informavo apie atstovų dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Lietuvos auditorių rūmai 2021 m. vasario 23 d. raštu informavo apie atstovų dalyvavimą
posėdyje nuotoliniu būdu.
UAB Kauno termofikacijos elektrinė 2021 m. vasario 23 d. raštu (reg. Nr. R1-2925)
informavo apie atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
AB „Suskystintos dujos“, UAB „Saurida“ 2021 m. vasario 24 d. raštu (reg. Nr. R1-2991)
informavo apie atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
AB „Panevėžio energija“ 2021 m. vasario 24 d. raštu (reg. Nr. R1-2978) ir 2021 m. vasario
25 d. raštu (reg. Nr. R1-3064) informavo apie atstovų dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl
Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės
užduoties patvirtinimo“ patvirtintos reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties
galiojimo pratęsimo“.
10. SVARSTYTA. Pajėgumų aukcionų nuostatų patvirtinimas.
Pranešėjas – P. Blažys
Kalbėjo: R. Pocius
UAB „Green Genius“ 2021 m. vasario 19 d. raštu (reg. Nr. R1-2751) informavo apie atstovų
dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
UAB „E energija“ 2021 m. vasario 22 d. raštu informavo apie atstovo dalyvavimą posėdyje
nuotoliniu būdu.
LITGRID AB 2021 m. vasario 23 d. raštu (reg. Nr. R1-2855) informavo apie atstovų
dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
AB „ORLEN Lietuva“ 2021 m. vasario 23 d. raštu (reg. Nr. R1-2924) informavo apie
atstovų dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
UAB Kauno termofikacijos elektrinė 2021 m. vasario 23 d. raštu (reg. Nr. R1-2925)
informavo apie atstovo dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
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AB „Panevėžio energija“ 2021 m. vasario 24 d. raštu (reg. Nr. R1-2978) ir 2021 m. vasario
25 d. raštu (reg. Nr. R1-3064) informavo apie atstovų dalyvavimą posėdyje nuotoliniu būdu.
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl pajėgumų aukcionų nuostatų patvirtinimo“.
11. SVARSTYTA. Atsisakymas pakeisti uždarosios akcinės bendrovės „Neringos
komunalininkas“ leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.
Pranešėja – V. Juzėnė
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Leidimų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl atsisakymo pakeisti uždarosios
akcinės bendrovės „Neringos komunalininkas“ leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis
naftos dujomis“.
12. SVARSTYTA. Atsisakymas pakeisti A. Gerdauskio veterinarijos vaistinei leidimą
verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.
Pranešėja – V. Juzėnė
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Leidimų skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl atsisakymo pakeisti A.
Gerdauskio veterinarijos vaistinei leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos
dujomis“.
13. SVARSTYTA. Vartojimo ginčo tarp V. K. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo
operatorius“ nagrinėjimas.
Pranešėja – E. Vaišnorė
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Atmesti V. K. reikalavimą įpareigoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ gražinti visą
jo sumokėtą prijungimo įmoką pagal Naujo buitinio vartotojo sistemos prijungimo prie operatoriaus
dujų sistemos paslaugos sutartį Nr. (informacija neskelbtina), kaip nepagrįstą.
2. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti Tarybos
nutarimu.
14. SVARSTYTA. Vartojimo ginčo tarp D. M. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo
operatorius“ nagrinėjimas.
Pranešėja – E. Vaišnorė
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Atmesti D. M. reikalavimą įpareigoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ perskaičiuoti
objekto, esančio (informacija neskelbtina), prijungimo įmoką pagal nuo 2017 m. sausio 1 d.
galiojusius prijungimo įkainius, kaip nepagrįstą.
2. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti Tarybos
nutarimu.
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15. SVARSTYTA. Ginčo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio rezidencija“ ir
akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimas.
Pranešėja – S. Grabauskaitė
Kalbėjo: R. Pocius
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Iš dalies tenkinti UAB „Senamiesčio rezidencija“ (toliau – Pareiškėja) reikalavimą:
1.1. Tenkinti Pareiškėjos reikalavimą dėl 2020 m. rugpjūčio 5 d. Atsiskaitymo už suvartotą
elektros energiją (sutrikus apskaitos prietaiso darbui) akto Nr. G1489105 (toliau – Aktas) pagrindu
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Skundžiama įmonė) 2020 m. rugsėjo 24 d. atlikto
elektros energijos perskaičiavimo pripažinimo neteisėtu ir įpareigoti ištaisyti (panaikinti ar kitu būdu
ištaisyti) be pagrindo išrašytą 2020 m. rugsėjo 30 d. kreditinę PVM sąskaitą faktūrą. Įpareigoti
Skundžiamą įmonę Pareiškėjos laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 15 d. iki 2020 m. rugpjūčio 4 d.
objekte, adresu Kurpių g. 26, Kaune (toliau – Objektas), suvartotą elektros energijos kiekį nustatyti
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklių patvirtinimo“, 130.12–130.14 papunkčiuose nustatyta tvarka, vertinant laikotarpio nuo
2018 m. lapkričio 15 d. iki 2019 m. rugpjūčio 4 d. duomenis apie Pareiškėjos elektros energijos
suvartojimą Objekte, bei šio perskaičiavimo pagrindu pateikti Pareiškėjai kreditinę sąskaitą už minėtu
laikotarpiu Objekte suvartotą elektros energiją.
1.2. Atmesti Pareiškėjos reikalavimą įpareigoti Skundžiamą įmonę perskaičiuoti dėl jos kaip
operatoriaus kaltės galimai neapskaitytą elektros energiją už laikotarpį, ne ilgesnį kaip du mėnesiai
(atsižvelgiant į Akto surašymo datą).
2. Įpareigoti Skundžiamą įmonę ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio nutarimo gavimo dienos
informuoti Pareiškėją ir Tarybą apie šio nutarimo vykdymo rezultatus.
3. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti Tarybos
nutarimu.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Renatas Pocius

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

