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Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas)
67 straipsnio 2 dalimi, nustatančia, kad konkrečias perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo
paslaugų ir visuomenines elektros energijos kainas ir tarifus nustato ir keičia paslaugų teikėjai, bei
LITGRID AB (toliau – Bendrovė) įstatų 7.12.2.1 papunkčiu, Bendrovė 2018 m. spalio 22 d. raštu
Nr. KONF–SD–112 (toliau – Raštas) pateikė valdybos 2018 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 2
(protokolo Nr. 24) patvirtintą Elektros energijos perdavimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarką
(toliau – Tvarka) 2019 metams. Pagal Tvarką nustatomos elektros energijos perdavimo paslaugos
kainos taikomos skirstomųjų tinklų operatoriams ir vartotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti
prie perdavimo tinklo, bei gamintojams, elektros energiją tiekiantiems į perdavimo sistemos
operatoriaus elektros perdavimo tinklus.
Komisija Bendrovės pateiktą Tvarką patvirtino 2018 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3E-362
„Dėl elektros energijos perdavimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ (toliau –
Nutarimas), o Bendrovės pateiktos Tvarkos vertinimas pateiktas Komisijos Dujų ir elektros
departamento Elektros skyriaus 2018 m. spalio 25 d. pažymoje Nr. O5E-280 „Dėl elektros energijos
perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ (toliau – Pažyma).
2018 m. gruodžio 20 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr.
VIII-1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu
įstatymas (toliau – Pakeitimo įstatymas), remiantis šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalimi Komisija iki
2018 m. gruodžio 31 d. turi paskelbti naujas perdavimo sistemos operatoriaus patvirtintas elektros
energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką, kuri įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.
Pakeitimo įstatymo 5 straipsnyje numatyta, kad nereikia mokėti už elektros energijos, skirtos
energijos kaupimo įrenginiams įkrauti, persiuntimą, kada energijos kaupimo įrenginiams įkrauti
patiektas elektros energijos kiekis, išskyrus technologinius nuostolius, vėliau yra grąžinamas į
operatorių elektros tinklus.
Atsižvelgiant į Pakeitimo įstatymo nuostatas Bendrovė 2018 m. gruodžio 31 d. raštu
Nr. KONF_SD-131 pateikė Bendrovės valdybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimu (protokolo Nr.
30) pakeistą perdavimo sistemos operatoriaus patvirtintą Elektros energijos perdavimo paslaugų
kainų taikymo tvarką, kurioje patikslintas Tvarkos 7 punktas, numatant išimtį pagal Pakeitimo
įstatymo nuostatas. Atkreiptinas dėmesys, kad kainos, kurios buvo įvertintos Pažymoje ir paskelbtos
Nutarimu, nesikeičia.
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Elektros skyrius, atsižvelgdamas į Pažymoje atliktą Tvarkos vertinimą, atliktus pakeitimus
bei Pakeitimo įstatymo nuostatas, siūlo Komisijai:
1.
Paskelbti LITGRID AB valdybos 2018 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 2 (protokolo Nr.
24) (Bendrovės valdybos 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 1 (protokolo Nr. 30) redakcija)
patvirtintas Elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką (toliau – Tvarka II)
Teisės aktų registre.
2.
Pripažinti netekusiu galios Komisijos 2018 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. O3E-362 „Dėl
elektros energijos perdavimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“.
3.
Nustatyti, kad Tvarka II taikoma nuo 2019 m. sausio 1 d.
PRIDEDAMA. Nutarimo „Dėl Elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo
tvarkos paskelbimo“ projektas, 3 lapai.
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Į posėdį kviečiami:
1. Energetikos ministerijos atstovai;
2. „LITGRID AB“ atstovai;
3. AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai;
4. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai;
5. Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovai.
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