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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 ir 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 „Akmenės cementas“ (toliau – Bendrovė) Komisijai 2018 m. lapkričio 9 d. raštu (reg. Nr.
R1-10072) pateikė Bendrovės generalinio direktoriaus 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 774
patvirtintas AB „Akmenės cementas“ persiuntimo paslaugos kainas ir tarifus bei jų taikymo tvarką
(toliau – Tvarka) skelbimui.
II. Elektros energijos persiuntimo paslaugos kaina
Bendrovė Tvarkos 2 punkte nurodė, kad vartotojams, kurių įrenginiai prijungti prie
skirstomojo tinklo, ir kurie elektros energiją perka iš nepriklausomo tiekėjo, persiuntimo paslaugos
kaina diferencijuojama į galios ir energijos dedamąsias.
Visuomeninio tiekimo paslaugos pradinis pajamų lygis 2015–2019 metams ir visuomeninio
tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba 2019 metams Bendrovei nenustatyta, nes Bendrovė neturi
buitinių vartotojų.
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1 lentelė. 2018 ir 2019 m. elektros energijos vidutinių svertinių persiuntimo paslaugų kainų ir
persiuntimo paslaugų kainų viršutinių ribų palyginimas, (ct/kWh)
Eil.
Nr.

Rodikliai

Mato
vnt.

Prognozuojamas
elektros
energijos
persiuntimas
kWh
vartotojams
Prognozuojamos pajamos iš
II.
Eur
nustatytų tarifų (II.1+II.2)
II.1 Iš jų: per galios dedamąją
Eur
II.2
per energijos dedamąją
Eur
Prognozuojama vidutinė
svertinė
persiuntimo
III.
ct/kWh
paslaugos kaina (be VIAP)
(II./I.*100)
Persiuntimo
paslaugos
IV. kainos viršutinė riba (be ct/kWh
VIAP*) (IV.1+ IV.2+ IV.3)
IV.1 Sisteminės paslaugos kaina
ct/kWh
IV.2 Perdavimo paslaugos kaina
ct/kWh
I.

IV.3 Skirstymo paslaugos kaina

ct/kWh

2018 metams
Žemos
Vidutinės
įtampos
įtampos tinklų
tinklų
naudotojams
naudotojams

2019 metams
Vidutinės
Žemos
įtampos
įtampos
tinklų
tinklų
naudotojams naudotojams

8 855 880

170 905

11 946 050

127 240

240 859

6 533

307 505

7 062

45 144
195 715

1 714
4 820

48 276
259 229

1 642
5 420

2,720

3,823

2,574

5,550

2,728

3,828

2,576

5,554

0,5291
0,6193
1,58

0,6152
0,6584
1,58
1,10

1,303

1,303
2,978

* viešuosius interesus atitinkančios paslaugos

Iš lentelės matyti, kad 2019 metams prognozuojamų kainų vidutinis svertinis vidurkis
neviršija Komisijos 2018 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3E-330 „Dėl akcinės bendrovės „Akmenės
cementas“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų
2019 metams perskaičiavimo“ nustatytų elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų.
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.
Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punktu, vartotojams,
kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio 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.
Nustatyta Komisijos 2017 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. O3E-450 „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos
2018 metams nustatymo“
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Nustatyta Komisijos 2018 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. O3E-343 „Dėl elektros energijos sisteminių paslaugų kainos
2019 metams nustatymo“
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Nustatyta Komisijos 2017 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. O3E-424 „Dėl Litgrid AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės
ribos 2018 metams perskaičiavimo“
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Nustatyta Komisijos 2018 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. O3E-300 „Dėl Litgrid AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės
ribos 2019 metams perskaičiavimo“
1
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Elektros skyrius siūlo Komisijai paskelbti Bendrovės generalinio direktoriaus Bendrovės
generalinio direktoriaus 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 774 patvirtintą Tvarką 2019 m. pagal
pridedamą nutarimo projektą.
PRIDEDAMA. Nutarimo „Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2019 metų elektros
energijos persiuntimo paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ projektas, 3 lapai.
Elektros skyriaus patarėjas

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