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I. Bendrosios nuostatos
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 2 dalimi,
69 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo
paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O33 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės
kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), Valstybinė
energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) turi nustatyti elektros energijos visuomeninio
tiekimo paslaugų kainų viršutines ribas 5 metų reguliavimo laikotarpiui (2021–2025 metų
laikotarpiui).
Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo 43 straipsnio nuostatomis, kurios numato, kad Visuomeninis tiekėjas vykdo
elektros energijos tiekimą visiems vartotojams iki 2023 m. sausio 1 d., Tarybos nustatyta
visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutines riba gali būti taikoma 2021–2022 metų laikotarpiui.
Bendrovė 2020 m. rugsėjo 7 d. raštu Nr. SD-2020/401 (reg. Nr. R1-11761) „Dėl UAB
„Ignitis“ visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo 2021–2025 metams“
(toliau – Raštas) pateikė Tarybai elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos
viršutinės ribos 2021–2025 m. nustatymo projektą.
Bendrovės teikiamų reguliuojamų paslaugų kainų viršutinės ribos nustatomos vertinant
Raštu pateiktus duomenis ir kitą Bendrovės pateiktą informaciją, taip pat energetikos sektoriaus
įmonių veiklos ataskaitų duomenimis.
II. Visuomeninio tiekimo paslaugos apimčių planavimas
Planuojamas 2021 metų Bendrovės patiekti elektros energijos metinis kiekis šalies
poreikiams nustatomas, vadovaujantis Metodikos 31.1 ir 31.2 papunkčiais.
2021 metais planuojamas patiekti elektros energijos kiekis skaičiuojamas kaip suma faktinio
kiekio už pirmus 6 kalendorinių metų mėnesius ir prognozuojamo kiekio už paskutinius
6 kalendorinių metų mėnesius, mėnesinį elektros energijos kiekį nustatant kaip praėjusių
kalendorinių metų 6 paskutinių mėnesių kiekį, padaugintą iš faktinio 2019 metų ir 2020 metų pirmo
pusmečio kiekio santykio. Skaičiuojant 2021 metų planuojamą patiekti energijos kiekį, 2020 metų
duomenys padidinti puse numatomo 2021 metų bendrojo vidaus produkto pokyčio pagal Lietuvos
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Respublikos finansų ministerijos pateiktą naujausią ekonominės raidos scenarijų 1 (toliau –
Ekonominės raidos scenarijus), kuris 2021 m. yra lygus 3,3 proc. Konkretūs skaičiavimai
pateikiami 1 lentelėje.
Vadovaujantis Metodikos 31.3 papunkčiu, nustatant parduotos elektros energijos metinį
kiekį reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu, įvertinamos priežastys, kurias Bendrovė nurodė
kaip lemiančias realizuoto kiekio faktinių ir būsimų apimties pokyčius. Bendrovė Raštu pateikė
informaciją, jog, atlikdama elektros energijos kiekio prognozę, įvertino gyventojų suvartojimo
mažėjimą dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 43 straipsnyje numatytų elektros
mažmeninio tiekimo rinkos liberalizavimo etapų – 2021 m. planuojamas 28,5 proc. visuomeninio
tiekimo apimčių sumažėjimas dėl I liberalizavimo etapo (vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 5000
kWh per metus) ir papildomai 1,5 proc. dėl II ir III liberalizavimo etapo vartotojų objektų išėjimo į
rinką per 2021 m. Pažymėtina, kad pagal Bendrovės pateiktą informaciją apie liberalizavimo
etapus, vartotojų, suvartojančių daugiau kaip 5000 kWh per metus, faktinis suvartojimas 2019 m.
birželio 1 d. – 2020 m. gegužės 31 d. sudarė 823 806 443 kWh. Taip pat Bendrovė nurodė, kad dėl
didėjančių gaminančių vartotojų skaičiaus, mažėja patiektas elektros energijos kiekis, todėl siūlo
mažinti elektros energijos kiekį 41 331 178 kWh.
Įvertinus Bendrovės pateiktus duomenis, siūloma pagal Metodiką apskaičiuotą 2021 metų
prognozuojamą patiekti elektros energijos kiekį sumažinti vartotojų, kuriems po I liberalizavimo
etapo nebebus teikiama visuomeninio tiekimo paslauga, faktiniu 2019 m. birželio mėn. – 2020 m.
birželio mėn. suvartojamu kiekiu, padidintu puse numatomo 2021 metų bendrojo vidaus produkto
pokyčiu, t. y. 837 399 249 kWh, ir sumažinti Bendrovės nurodyta įtaka dėl didėjančio gaminančių
vartotojų skaičiaus. 2021 metų planuojamo patiekti elektros energijos kiekio nustatymas
pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė. Planuojamas patiekti elektros energijos kiekis, 2021 m., tūkst. kWh
2020 m. I 2019 m. II 2019 m. I 2020 m. I 2020 m.
pusm.
pusm.
pusm.
pusm. ir prognozė,
faktas
faktas
faktas
2019 m. I 3.+2.×4.
pusm.
santykis,
koef, 3./1.
1.
2.
3.
4.
5.
Kiekis neįvertinus
liberalizavimo
Liberalizavimo
įtaka
Gaminančių
vartotojų augimo
įtaka
Koreguotas kiekis
dėl liberalizavimo

1 451 190

1 505 250

1 378 751

1,0525

3 035 526

2021 m.
BVP
augimas,
proc.

Pusė
2021 m.
BVP
augimo,
proc.

2021 m.
prognozė,
5.×7.+5.

6.

7.

8.

3,3

1,65

3 085 612
-837 399
-41 331
2 206 882

2021 metų planuojamas patiekti elektros energijos kiekis sudaro 2 206 882 tūkst. kWh, t. y. 23,5
proc. mažiau nei nustatyta 2020 m. arba 28,5 proc. mažiau lyginant su 2021 metų prognoze
nevertinant liberalizavimo įtakos.
III. Leidžiamo 2021 m. pajamų lygio nustatymas
Vadovaujantis Metodikos 97 punktu, elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos
kainos viršutinė riba pirmiems reguliavimo periodo metams yra nustatoma, atsižvelgiant į 2019 m.
faktines bei bendrovės pagrįstas ir Tarybos įvertintas 2020 metų visuomeninio tiekimo veiklos
sąnaudas, jas koreguojant dėl infliacijos, vidutinio darbo užmokesčio pokyčio, mokesčių ir kapitalo
kaštų pokyčių bei prognozuojamo parduoti elektros kiekio. Bazinės visuomeninio tiekėjo
1
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leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių,
kuriuos lėmė teisės aktų pasikeitimai ir (ar) kiti objektyvūs, nuo Bendrovės nepriklausantys
veiksniai. Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba visam reguliavimo periodui
apskaičiuojama galutines pirmiesiems reguliavimo periodo metams visuomeninio tiekėjo leidžiamas
pajamas padalijus iš planuojamo parduoti elektros energijos kiekio ir apskaičiuojama pagal formulę:

čia:
Tvt – bazinė elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba, ct/kWh;
Pvt – galutinės pirmųjų reguliavimo periodo metų visuomeninio tiekėjo leidžiamos pajamos, EUR;
Evt – visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti elektros energijos kiekis pirmaisiais
reguliavimo periodo metais, kWh.

Bendrovei nustatomos leidžiamos pajamos (toliau – Leidžiamos pajamos) apskaičiuojamos,
vadovaujantis Metodikos antro skyriaus antru skirsniu. Metodikos 19 punkte nurodyta, kad
leistinas metinis pajamų lygis nustatomos susumavus ekonomiškai pagrįstus (būtinus) metinius
kaštus konkrečiai paslaugai teikti. Reguliuojamos paslaugos kaštams priskiriami ekonomiškai
pagrįsti kaštai, būtini Įmonės reguliuojamai veiklai vykdyti. Būtini kaštai, suprantami kaip kaštai,
kurių nepatyrusi Įmonė negalėtų saugiai ir efektyviai vykdyti reguliuojamos veiklos bei su ja
susijusių teisės aktų įpareigojimų. Finansinės-investicinės veiklos kaštai nepriskiriami prie
reguliuojamos veiklos kaštų.
Pagal Metodikos 98 punktą, bazinės leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos ir dėl kitų
reikšmingų pajamų ir (ar) sąnaudų pokyčių, kuriuos sąlygojo teisės aktų pakeitimai ir (ar) kiti
objektyvūs (nuo Įmonės nepriklausantys) veiksniai.
Toliau pateikiamas Bendrovės 2021 metų visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės
ribos Leidžiamų pajamų komponentų skaičiavimas.
1. Planuojami 2021 metų OPEX (be DU) kaštai
Vadovaujantis Metodikos 21.1 papunkčiu, ekonomiškai pagrįstų (būtinų) metinių remonto,
priežiūros, eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus),
administracinių kaštų, rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų (OPEX (be DU))
dydis pirmiems reguliavimo periodo metams apskaičiuojamas, atsižvelgiant į:
- praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Tarybos nustatytą šių kaštų metinę
apimtį arba faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį padauginus iš prognozuojamo vidutinio metinio
vartotojų kainų indekso (VKI) pokyčio pagal Finansų ministerijos skelbiamus duomenis,
pakoreguoto efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc.
- priežasčių, kurias Įmonė nurodė kaip lemiančias šių kaštų apimties pokyčius, pagrįstumą,
pateikiant per reguliavimo periodą numatomų remontų planus ir investicijų programą.
Metodikos 21.1.3 punkte nurodyta, kad ekonomiškai pagrįstas metinis remonto, priežiūros,
eksploatavimo kaštų, personalo kaštų (išskyrus darbo užmokesčio kaštus), administracinių kaštų,
rinkodaros ir pardavimo kaštų, kitų paskirstomų kaštų dydis pirmiems reguliavimo periodo metams,
išskyrus Metodikos 21.1.11 papunkčio atveju, yra apskaičiuojamas pagal formulę:
OPEXt(be DU) = OPEXt-2(be DU) × (

+ 1) × (

+ 1)

čia:
OPEXt (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštai, personalo kaštai (išskyrus darbo
užmokesčio kaštus), administraciniai kaštai, rinkodaros ir pardavimo kaštai, kiti paskirstomi kaštai
metais t (pirmaisiais reguliavimo metais);
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OPEXt-2 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo kaštai, personalo kaštai (išskyrus darbo
užmokesčio kaštus), administraciniai kaštai, rinkodaros ir pardavimo kaštai, kiti paskirstomi kaštai
metais t-2;
it – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t lyginant su atitinkamu
indeksu metais t-1, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis. Nesant Finansų
ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;
it-1 – vidutinio metinio vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis metais t-1 lyginant su
atitinkamu indeksu metais t-2, %. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos duomenis. Nesant
Finansų ministerijos duomenų, nustatoma pagal Lietuvos banko duomenis;
e – efektyvumo koeficientas, %;
Pagal Elektros skyriaus 2018 m. spalio 17 d. pažymą Nr. O5E-265 ,,Dėl uždarosios akcinės
bendrovės „Lietuvos energijos tiekimas“ elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos
viršutinės ribos 2019 metams perskaičiavimo“ (toliau – 2018 m. pažyma), Bendrovei OPEX (be
DU) t-2 metams, t. y. 2019 m. iš viso nustatytas 7 085 862 Eur., iš kurių 1 976 791 EUR bazinis
OPEX be DU, indeksuotas VKI, ir 5 109 070,63 EUR papildomai įvertintas OPEX padidėjimas,
sąlygotas teisės aktų pasikeitimų, susijusių su visuomeninio tiekimo veiklos perkėlimu iš ESO bei
su tuo susijusių klientų aptarnavimo sąnaudų persiskirstymu. Tačiau pažymėtina, kad Elektros
skyrius, koreguodamas 2020 metams visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutines ribas,
2019 m. spalio 16 d. pažymoje Nr. O5E-527 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ elektros
energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2020 metams perskaičiavimo“
(toliau – 2019 m. pažyma) papildomai įvertino Bendrovės pagrįstą OPEX (be DU) padidėjimą,
sąlygotą teisės aktų pasikeitimų, susijusių su visuomeninio tiekimo veiklos perkėlimu iš ESO bei su
tuo susijusių klientų aptarnavimo sąnaudų persiskirstymu, ir nustatė Bendrovei iš viso 8 003 518
EUR OPEX (be DU), iš kurių bazinis OPEX (be DU), indeksuotas VKI pokyčiu, bei papildomai
2019 m. pažymoje įvertintas padidėjimas (1 996 582 EUR + 284 581 EUR = 2 281 164 EUR) ir
2018 m. pažymoje įvertintas padidėjimas, indeksuotas VKI pokyčiu, ir papildomai 2019 m.
pažymoje įvertintas padidėjimas (5 175 489 EUR + 546 866 EUR = 5 722 354 EUR).
Atsižvelgiant į tai, apskaičiuojant naujam periodui bazinį OPEX (be DU), naudojamas ne
2019 metams (t-2), o 2020 metams t-1 nustatytas OPEX (be DU), kuris indeksuojamas VKI
pokyčiu.
2021 metų VKI pokyčiui apskaičiuoti naudojama naujausia informacija, pateikta
Ekonominės raidos scenarijuje. Skaičiavimai pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė. OPEX (be DU) nustatymas 2021 m., EUR.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Rodikliai
Pagrįstas 2020 m. OPEX (be DU), EUR
VKI2021
OPEX (be DU) 2021 metams, EUR

Reikšmė

8 003 518
1,007
(1+0,99-1)/100)* (1+1,8-1)/100)=1,007
8 059 479

Bendrovė Rašte nurodė, kad 2019 m. gruodžio 23 d. Bendrovė su UAB Verslo aptarnavimo
centras (toliau - VAC) ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras (toliau - GPC) pasirašė susitarimą
(susitarimas Nr. VSUT-2020/2) dėl klientų aptarnavimo funkcijos perdavimo iš VAC naujajam
darbdaviui, UAB Ignitis. Vadovaujantis minėtu susitarimu, nuo 2020 m. sausio 1 d., 175
darbuotojai, vykdantys Bendrovės klientų aptarnavimo funkciją, perkelti į Bendrovę. Taip pat
nurodė, kad dėl to planuojamas sąnaudų sumažėjimas 2 987,3 tūkst. EUR, kurį sudaro klientų
aptarnavimo paslaugos kaina iki 2020 m. sausio 1 d. iš trečiųjų šalių ir 2 882,8 tūkst. EUR darbo
užmokesčio sąnaudų didėjimas dėl darbuotojų, teikiančių šią paslaugą į Bendrovę.
Atsižvelgiant į tai, Bendrovės OPEX (be DU) mažinamas 2 882,8 tūkst. EUR suma, tačiau
šia suma didinamas OPEX DU.
Pažymėtina, kad nustatant visuomeninę tiekimo paslaugos kainą ir apskaičiuojant OPEX be
DU nevertinamos Bendrovės sąnaudos, patiriamos dėl elektros energijos tiekimo rinkos
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liberalizavimo. Šios sąnaudos turėtų būti vertinamos skaičiuojant papildomą dedamąją prie
skirstymo kainos.
Elektros skyrius siūlo nustatyti Bendrovės OPEX (be DU) 2021 metams 5 176 679 EUR
(8 059 479 EUR - 2 882 800 EUR).
2. Planuojami 2021 metų OPEX (DU) kaštai
Vadovaujantis Metodikos 21.2 papunkčiu, darbo užmokesčio kaštų (OPEX (DU)) atveju
dydis pirmiems reguliavimo periodo metams apskaičiuojamas pagal Metodikos 21.2.5 papunktyje
numatytą formulę, praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Tarybos nustatytą šių kaštų
metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį padauginus iš prognozuojamo realaus
vidutinio darbo užmokesčio pokyčio pagal Finansų ministerijos skelbiamus duomenis, pakoreguoto
efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc. Vadovaujantis Metodikos 21.2.1 papunkčiu, jeigu
Bendrovė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo
priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta OPEX (DU) apimtis buvo mažesnė už Tarybos nustatytą, –
atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį, o jeigu Bendrovė per praėjusį reguliavimo
periodą veikė neefektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų OPEX (DU)
buvo didesnė už Tarybos nustatytą, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių kaštų metinę apimtį.
2021 metų vidutinio darbo užmokesčio koregavimo koeficientui (DK) apskaičiuoti
naudojama naujausia informacija, pateikta Ekonominės raidos scenarijuje.
Pagal 2018 m. pažymą Bendrovei OPEX DU 2019 metams nustatytas 201 528 EUR suma,
susidedanti iš 2 764 731 EUR bazinio OPEX DU, indeksuoto vidutinio darbo užmokesčio pokyčio
koeficientu DK, ir koreguotos -2 563 203 EUR sumos. Tačiau remiantis 2019 m. pažyma,
apskaičiuojant 2020 metų OPEX DU, buvo įvertintos papildomos sąnaudos, susijusios su teisės
aktų pakeitimu, todėl iš viso 2020 m. OPEX DU nustatytas 394 737 EUR (2019 m. bazinis OPEX
DU, pakoreguotas DK indeksu, taip pat indeksuota bazinį OPEX DU mažinanti suma ir papildomai
2020 metams įvertinta suma, t. y. 2 993 985 EUR +( – 2 727 248 EUR) + 128 000 EUR = 394 737
EUR). Atsižvelgiant į 2020 m. OPEX DU įvertintą padidėjimą, 2021 metų OPEX (DU)
apskaičiuojamas 2020 metų OPEX (DU) indeksuojant vidutinio darbo užmokesčio pokyčio
koeficientu (DK).
Bendrovės į Leidžiamas pajamas įtraukiamų planuojamų 2021 metų darbo užmokesčio kaštų
nustatymas pateikiamas 3 lentelėje.
3 lentelė. OPEX (DU) nustatymas 2021 metams.
Eil.
Nr.
1.

Rodikliai
Pagrįstas 2020 m. OPEX (DU), EUR

2.

DK2021

3.

OPEX (DU) 2021 metams, EUR

Reikšmė
394 737
1,079
(1+(6,5-1)/100)*(1+(3,3-1)/100)=1,079
426 026

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė klientų aptarnavimo funkcijas perėmė iš VAC, Bendrovės
OPEX DU didinamas suma, kuria buvo sumažintas OPEX (be DU), t. y. 2 882,8 tūkst. EUR suma.
Elektros skyrius siūlo nustatyti Bendrovės OPEX (DU) 2021 metams 3 308 826 EUR
(426 026 EUR + 2 882 800 EUR).
3. Planuojami 2021 metų mokesčių kaštai
Atsižvelgiant į tai, kad mokesčių kaštai neįtraukiami į OPEX skaičiavimą, jais didinamos
Bendrovės Leidžiamos pajamos. Bendrovė Rašte nurodė apskaičiuotas mokesčių sumas:
2020 metams – 17 917,6 EUR ir 2021 metams – 18 222,2 EUR.

6
4. Planuojamos 2021 metų nusidėvėjimo sąnaudos
Bendrovei į Leidžiamas pajamas įtraukiamos planuojamos 2021 metų nusidėvėjimo
sąnaudos. Pagal Metodikos 20.1.4 papunktį, nusidėvėjimo sąnaudos turi būti mažinamos nepagrįstai
panaudotomis investicijomis, dotacijomis, subsidijomis, ES struktūrinių fondų lėšomis, elektros
energijos vartotojų ir gamintojų lėšomis finansuoto turto nusidėvėjimo sąnaudomis.
Bendrovės Raštu pateiktų planuojamų 2021 metų nusidėvėjimo sąnaudų nustatymas
pateikiamas 4 lentelėje.
4 lentelė. Planuojamų nusidėvėjimo sąnaudų 2021 m. nustatymas, EUR.
Rodiklis
Reguliuojamai veiklai naudojamas turtas
Dotacijomis, subsidijomis, ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotas
turtas
Nepagrįstai panaudotos investicijos
2020 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
2021 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

2021 m.
3 894
2 337
1 558

5. Planuojamos 2021 metų nurašomo turto sąnaudos
Į Bendrovės Leidžiamas pajamas įtraukiamos 2021 metais planuojamos nurašomo turto
sąnaudos. Vadovaujantis Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl
Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
patvirtinimo“, 31 punktu, Bendrovė į reguliuojamos veiklos sąnaudas gali įtraukti ilgalaikio turto
nurašymų sąnaudas (išskyrus nurašomo turto perkainojimo rezultatą). Tarybai pateiktu Raštu
nurašomo turto kaštų 2021 metais Bendrovė nenumatė.
6. 2021 metų investicijų grąža
Pagal Metodikos 99 punktą, į Bendrovės Leidžiamas pajamas įtraukiama investicijų grąža,
apskaičiuojama, taikant Tarybos 2021 metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos
turto bazės metų pradžiai. Vadovaujantis Metodikos 20.2.2 papunkčiu, visuomeninio tiekimo
paslaugos teikimo atveju reguliuojamo turto bazę sudaro:
1. Ilgalaikio turto vertė, apskaičiuota Metodikos 20.2.1 punkte nustatyta tvarka, įvertinus
visuomeninio tiekėjo pateiktus duomenis apie elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo
įtaką t metais šio turto vertei;
2. Apyvartinio kapitalo, reikalingo visuomeninio tiekimo veiklai, apimtis, kuri
apskaičiuojama pagal Metodikos 20.2.2.2 papunktyje nurodytą formulę:

čia:
ApKt – apyvartinio kapitalo, reikalingo visuomeninio tiekimo veiklai, apimtis, EUR;
T – visuomeninio tiekimo paslaugos gavėjų vidutinis atsiskaitymo terminas po sąskaitos išrašymo
dienos, kuris lygus 40 dienų;
St-2 – t-2 metų vidutinės vienos dienos visuomeninio tiekėjo paskirstomosios sąnaudos, kurios
nustatomos atsižvelgiant į iš gamintojų, tiekėjų, biržoje, balansavimo rinkoje įsigytos elektros energijos ir
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persiuntimo paslaugų kaštų vertę (įskaitant VIAP ir sisteminių paslaugų kainą) bei visuomeninio tiekimo
paslaugos kaštus, EUR;
Qt-2 – visuomeninio tiekėjo parduotas (patiektas) elektros energijos kiekis t-2 metais, kWh;
Qt – visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti (patiekti) elektros energijos kiekis t metais,
kWh.

Numatoma visuomeninio tiekimo veikloje naudojamo ekonomiškai pagrįsto turto vertės
skaičiavimas pateiktas 5 lentelėje.
5 lentelė. Bendrovės visuomeninio tiekimo paslaugai naudojamo turto vertė 2021 m. sausio 1 d.,
EUR.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodiklis
Likutinė reguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė 2020 m.
sausio 1 d.
Elektros energetikos įmonės įgyvendintos investicijos per 2020 m.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos priskaitytos per 2020 m.
Parduotas, perleistas ir nurašytas turtas per 2020 m.
Likutinė dotacijų ir subsidijų vertė 2020 m. gruodžio 31 d.
Nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto vertė 2020
m. gruodžio 31 d.
Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė 2021 m. sausio 1 d. (1.+2. 3.-4.-5.-6.)
Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė 2021 m. sausio 1 d.,
Įvertinus elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtaką t
metais (0,942) (7.*0,942)

Reikšmė
6 231
0
2 337
0,00
0,00
0,00
3 894
3 668

Pagal Metodikos 20.2.2. papunktį apskaičiuotas apyvartinis kapitalas 2021 metais lygus
25 673 847 EUR. Skaičiavimas pateikiamas 6 lentelėje.
Rašte Bendrovė nurodė, kad per 2018 patyrė per 34 618 367 EUR nuostolius dėl kainų
skirtumo tarp nustatytos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainų. Per 2019 metus šis nuostolis
sudarė 7 975 718 EUR. Bendras nuostolis dėl kainų skirtumo tarp nustatytos ir faktinės elektros
energijos įsigijimo kainų per 2018 – 2019 m. sudaro 42 594 086 Eur.
Elektros skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr.
VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių
pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 (toliau – Pakeitimo įstatymas) 22 straipsnio 10 dalyje
nuostatomis, pagal kurias skirtumas, susidaręs tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų
pagrįstų sąnaudų, kompensuojamas per papildomą dedamąją prie skirstymo paslaugos kainos, siūlo
nustatant UAB „Ignitis“ visuomeninė tiekimo kainos viršutinę ribą, nevertinti bendrovės pateiktų
skirtumų tarp nustatytos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainų per 2018 – 2019 m. Šiuos
skirtumus įvertinti apskaičiuojant papildomą dedamąją prie skirstymo paslaugos kainos.
6 lentelė. Visuomeninio tiekimo paslaugai priskirtino apyvartinio kapitalo poreikio 2021 m.
prognozė, EUR.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodiklis
Visuomeninio tiekimo veiklos sąnaudos 2019 m., EUR
2019 m. dienų skaičius, vnt.
Vidutinės vienos dienos sąnaudos, EUR (1.*2.)

Qt-2 – visuomeninio tiekėjo parduotas (patiektas) elektros
energijos kiekis t-2 metais, kWh;
Qt – visuomeninio tiekėjo prognozuojamas parduoti (patiekti)
elektros energijos kiekis t metais, kWh.

Reikšmė
306 154 136
365
838 778
2884 001
2 206 882
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6.

Vartotojų vidutinis atsiskaitymo terminas po sąskaitos išrašymo
dienomis, vnt.

7.

Vidutinis apyvartinio kapitalo poreikis, EUR (3./4.*5.*6.)

40
25 673 847

Protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma apskaičiuojama, vadovaujantis
Metodikos 20.3.2.1 papunkčiu, t. y. vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika,
patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos
nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir vertinant viešai skelbiamus2 elektros energetikos sektoriaus
duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti, kuri lygi 2,93 proc. Bendrovei apskaičiuota
investicijų grąža 2021 metais lygi 752 351 EUR.
Į Leidžiamas pajamas įtraukiamos 2021 metų investicijų grąžos nustatymas pateikiamas
7 lentelėje.
7 lentelė. Visuomeninio tiekimo paslaugai priskirtina reguliuojamo turto bazė ir investicijų grąža,
2021 m., EUR.
Rodiklis
Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė 2021 m. sausio 1 d., EUR
Apyvartinio kapitalo elektros energijos visuomeninio tiekimo poreikio
tenkinimui, EUR
Turto bazė iš viso (RAB), EUR
Investicijų grąža iš viso, EUR

2021 m.
3668
25 673 847
25 677 515
752 351

7. Planuojamas 2021 metų OPEX padidėjimas/sumažėjimas, sąlygotas teisės aktų
pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių veiksnių bei kitos 2021 metų Bendrovės planuojamos
pajamos
Leidžiamos pajamos gali būti koreguojamos dėl OPEX padidėjimo/sumažėjimo, sąlygoto
teisės aktų pasikeitimų ir/ar kitų objektyvių veiksnių (formulėje žymima – S10,t ir S04,t).
2019 metais Bendrovės reorganizacijos sąlygotas OPEX padidėjimas buvo įvertintas ir
apskaičiuojant 2020 metų OPEX kaštus, todėl tų pačių veiksnių sąlygotas OPEX padidėjimas 2021
metams nėra vertinamas.
Pažymėtina, kad nustatant visuomeninę tiekimo paslaugos kainą ir apskaičiuojant OPEX be
DU nevertinamos Bendrovės sąnaudos, patiriamos dėl elektros energijos tiekimo rinkos
liberalizavimo. Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo nuostatomis, šios sąnaudos turėtų būti
vertinamos skaičiuojant papildomą dedamąją prie skirstymo kainos.
8. Komisijos nustatyta praėjusių laikotarpių investicijų grąžos korekcija
Metodikos 29 punkte numatyta investicijų grąžos, viršijančios Komisijos nustatytą dydį,
įvertinimas po reguliuojamos veiklos pirmų dviejų reguliavimo periodo metų, o vėliau viso
reguliavimo periodo, kuriuo mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ateinantiems
metams. Įvertinus tai, kad nuo 2018 m. spalio 1 d. visuomeninio tiekimo veiklos vykdymą perėmė
naujas subjektas, taip pat tai, jog dėl duomenų trūkumo nėra galimybės įvertinti ankstesnių dviejų
metų efektyvumo, vykdant visuomeninio tiekimo veiklą, investicijų grąžos įvertinimą numatoma
atlikti pasibaigus reguliavimo periodui.
9. Leidžiamos pajamos 2021 m.

2

http://www.vkekk.lt/elektra/Puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/wacc-skaiciavimo-duomenys.aspx
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Bendrovei Leidžiamos pajamos, apskaičiuotos, vadovaujantis Metodikos 99 punkte nurodyta
formule, yra pateikiamos 8 lentelėje. Pažymėtina, kad Elektros skyrius, atsižvelgdamas į elektros
energijos tiekimo rinkos liberalizavimo procesą, apskaičiuojant galutines 2021 metų Bendrovės
leidžiamas pajamas, pakoregavo OPEX (be DU) ir OPEX DU liberalizavimo koeficientu, kuris
paskaičiuojamas pagal formulę (Metodikos 1012 punktas):
čia:
Lt – elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo etapo įtakos t metais koeficientas;
P2020 – objektų, kuriems visuomeninis tiekėjas teikė elektros energijos tiekimo paslaugą 2020
metų pradžioje, skaičius;
Pt – prognozuojamas objektų, kuriems t metų pradžioje visuomeninis tiekėjas turės teikti
elektros energijos tiekimo paslaugą, įvertinus Elektros energetikos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies
nuostatas ir kitas žinomas aplinkybes, skaičius.
L2021= 1541744/1639745=0,9402.
8 lentelė. Leidžiamos pajamos 2021 metams, EUR.
Elektros skyrius
siūlo 2021 metams

Eil. Nr.

Rodikliai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OPEX (be DU)
OPEX (DU)
Mokesčiai
Nusidėvėjimo kaštai
Nurašomo turto sąnaudos
Investicijų grąža
OPEX padidėjimas dėl teisės aktų pasikeitimo
Kitos pajamos
Investicijų grąžos korekcija
Bendrovės 2021 m. leidžiamos pajamos
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.-8.-9.)

10.

Bendrovė prašo
2021 metams

5 176 679
3 308 826
18 222
1558
0
752 351
0
0
0

6 463 486
3 427 184
18 222
1 600
0
2 193 931
0
0
0

9 257 636

12 104 423

L
11.

Liberalizavimo

koeficientas*

12.

Dėl liberalizavimo koreguotos Bendrovės
2021
m.
leidžiamos
pajamos
((1.+2.)*11.+3.+4.+5.+6.+7.-8.-9.)

0,9402

8 750 491

11 513 297

Bendrovės leidžiamos pajamos 2021 metams sudaro 8 750 491 EUR.
IV. Elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba
Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba 2021 metams apskaičiuojama,
vadovaujantis Metodikos 97 punktu, pagal kurį kainos viršutinė riba gaunama įvertinant 2021 metų
Leidžiamas pajamas ir prognozuojamą patiekti elektros energijos kiekį 2021 metais.
Bendrovės 2021 metų elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė
riba pateikiama 9 lentelėje.
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9 lentelė. Bendrovės 2021 m. elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės
ribos skaičiavimas
Rodiklio pavadinimas
Leidžiamos pajamos 2021 metams, Eur
Prognozuojamas patiekti elektros energijos kiekis 2021 metams,
kWh
2021 m. kainos viršutinė riba, ct/kWh

Reikšmė
8 750 491

2 206 882
0,397

Apskaičiuota 2021 m. kainos viršutinė riba sudaro 0,397 ct/kWh.
V. Baigiamosios nuostatos
Elektros skyrius siūlo Tarybai patvirtinti Bendrovės elektros energijos visuomeninio tiekimo
paslaugos kainos viršutinę ribą 2021 metams, lygią 0,397 ct/kWh (be PVM) (0,027 ct/kWh didesnę
nei 2020 m.), pagal pateikiamą nutarimo projektą, kuri bus taikoma apskaičiuojant visuomeninę
elektros energijos kainą buitiniams vartotojams, suvartojantiems elektros energijos mažiau nei 5000
kWh per metus ir nepasirinkusiems nepriklausomo tiekėjo. Kainos didėjimas susijęs su 28,48 proc.
planuojamu visuomeninio tiekimo elektros energijos kiekio sumažėjimu.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ elektros
energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2021−2025 metams nustatymo“
projektas, 1 lapas.

Elektros skyriaus vyresn. specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Ignitis“ atstovai.
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai;
3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.

Viktorija Strazdaitė

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „IGNITIS“ ELEKTROS ENERGIJOS
VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS
2021−2025 METAMS NUSTATYMO
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 2 dalimi,
69 straipsnio 1 ir 2 dalimi bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo
paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės 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“, bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.
spalio
d.
pažymą
Nr. O5E,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis“ elektros energijos visuomeninio tiekimo
paslaugos kainos viršutinės ribos 2021−2025 metams nustatymo“ Taryba n u t a r i a:
Nustatyti:
1.
UAB „Ignitis“ elektros energijos skirstymo veiklos reguliavimo laikotarpį –
2021−2025 metus.
2.
UAB „Ignitis“ pirmiesiems reguliavimo metams:
2.1.
skirstymo veiklos reguliuojamo turto bazės (RAB) dydį – 25 677 515 Eur;
2.2.
kapitalo kaštų dydį – 753 909 Eur, susidedantį iš:
2.2.1. nusidėvėjimo sąnaudų dydžio – 1 558 Eur;
2.2.2. protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos dydžio – 752 351 Eur;
2.3.
veiklos sąnaudų (OPEX) dydį – 8 485 504 Eur (įvertinus elektros energijos tiekimo
rinkos liberalizavimo įtaką – 7 978 360 Eur);
2.4.
sąnaudų technologiniams tinklo nuostoliams ir savoms reikmėms dengti dydį – 0,00
Eur;
2.5.
mokesčių sąnaudų dydį – 18 222 Eur;
2.6.
galutines leidžiamas pajamas (įvertinus elektros energijos tiekimo rinkos
liberalizavimo įtaką) – 8 750 491 Eur.
3.
UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę
ribą 2021−2025 metams − 0,397 ct/kWh (be PVM), kuri taikoma apskaičiuojant visuomeninę
elektros energijos kainą buitiniams vartotojams, suvartojantiems elektros energijos mažiau nei 5000
kWh per metus ir nepasirinkusiems nepriklausomo tiekėjo.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas
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