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I. Bendrosios nuostatos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 9 dalimi, Elektros energijos
perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos
nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros
energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės
ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 119 punktu, skelbia paslaugų teikėjų
nustatytas kainas, tarifus bei jų taikymo tvarką.
AB „Achema“ (toliau – Bendrovė) Komisijai 2018 m. lapkričio 12 d. raštu
(reg. Nr. R1-10165) pateikė Bendrovės generalinio direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu
Nr. 111V§1 „Dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jos taikymo tvarkos 2019 metais“
patvirtintas elektros energijos kainas ir tarifus bei jų taikymo tvarką 2019 m. skelbimui.
II. Elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina
Skirstymo paslaugos kaina lygi 0,51 ct/kWh, perdavimo paslaugos kaina – 0,658 ct/kWh1,
sisteminių paslaugų kaina 0,615 ct/kWh2. Tokiu atveju vidutinė persiuntimo paslaugos kaina (be
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP)) yra 1,783 ct/kWh.
Visuomeninio tiekimo paslaugos pradinis pajamų lygis 2015–2019 metams nebuvo
nustatytas, todėl tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba 2019 metams Bendrovei nenustatyta.

Nustatyta Komisijos 2018 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. O3E-300 „Dėl Litgrid AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės
ribos 2019 metams perskaičiavimo“.
2
Nustatyta Komisijos 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3E-343 „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos
2019 metams nustatymo“.
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1 lentelė. 2019 metų vidutinės persiuntimo paslaugų kainos dedamosios, ct/kWh (be PVM)
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Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 5 dalimi ir 46 straipsnio 5 dalimi,
vartotojai, atsiskaitydami su Bendrove už elektros energijos persiuntimo paslaugas, taip pat sumoka
ir VIAP kainą, kuri nėra įtraukiama į Bendrovės elektros energijos persiuntimo paslaugų kainų ir
tarifų bei jų taikymo tvarkoje nurodytas energijos dedamųjų kainas.
Vidutinė persiuntimo elektros energijos kaina nėra diferencijuojama, kadangi visi vartotojai
atsiskaito vienos laiko zonos tarifu, taip pat taikomos skirstymo paslaugų kainos neviršija Komisijos
2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3E-331 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ skirstymo paslaugos
kainos viršutinės ribos 2019 metams perskaičiavimo“ nustatytos elektros energijos skirstymo
paslaugos kainos viršutinės ribos.
Bendrovė turi visuomeninio elektros energijos tiekimo licenciją Nr. VET-4, todėl jai taikomi
Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimai, pagal kuriuos garantinio
elektros energijos tiekimo kaina apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros
energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.
III. Baigiamosios nuostatos
Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius (toliau – Elektros skyrius),
patikrinęs, ar Bendrovė nustatydama kainas ir tarifus nepažeidė kainų ir tarifų nustatymo reikalavimų,
ir ar nediskriminuojami vartotojai, pažeidimų nenustatė.
Elektros skyrius siūlo Komisijai paskelbti Bendrovės generalinio direktoriaus 2018 m.
lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 111V§1 „Dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jos
taikymo tvarkos 2019 metais“ patvirtintas persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką pagal
pridedamą nutarimo projektą.
PRIDEDAMA. Nutarimo ,,Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2019 metų elektros energijos
persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ projektas, 3 lapai.

Elektros skyriaus patarėja

Į posėdį kviečiami:
1. AB „Achema“ atstovai;
2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai;
3. Trišalės tarybos atstovai.
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