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I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
Užtikrinti vartotojams energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, sudarant lygias veiklos
sąlygas visiems rinkos dalyviams.
VEIKLOS PRIORITETAI
I.

Reguliacinės aplinkos harmonizavimas, kaip tarp skirtingų energetikos sektorių, taip ir
su Europos Sąjungos (toliau – ES) teise

Svarbiausi darbai:
1. ES Trečiojo energetikos paketo (toliau – Trečiasis energetikos paketas)1 nuostatų
perkėlimas į nacionalinę teisę.
Įvykdymas – 2012 m. IV ketv.
2. Baltijos energijos rinkos jungčių plano įgyvendinimas.
Įvykdymas – 2014 m. IV ketv.
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių licencijavimas ir naujos
paslaugų kainodaros įgyvendinimas.2
Įvykdymas – 2013 m. I ketv.
II. Konkurencingos verslo aplinkos ir partnerystės tarp energetikos vartotojų bei
paslaugų teikėjų formavimas
Svarbiausi darbai:
1. Efektyviai veikiančio elektros energetikos tinklo modeliavimas ir sąnaudų apskaitos
modelio (LRAIC) formavimas.
Įvykdymas – 2013 m. IV ketv.
2. Atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros valdymas, įskaitant kvotų paskirstymo
aukcionų organizavimą ir fiksuotų tarifų nustatymą.
Įvykdymas – 2012 m. IV ketv.
3. Tęstinis, nepertraukiamas sąmoningo energijos vartotojo ugdymas.
Įvykdymas – nuolatinė, išskirtinio prioriteto veikla.
Veiklos prioritetams ir svarbiausiems darbams formuojami rodikliai 2012 metais:






1

Parengta LRAIC apskaitos modelio programinės įrangos ir susijusių paslaugų pirkimo
dokumentacija (pirkimo sąlygos ir pan.).
Parengtas, suderintas ir patvirtintas rinkos dalyvių veiklos sąlygų aprašas.
Nepriklausomų energijos gamintojų skaičiaus didėjimas (kasmet didėja po 20 proc.,
palyginus su praėjusiais metais).
Energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, dalis bendrame energijos balanse
(2012 metais – 18 proc., 2013 metais – 19 proc., 2014 metais – 20 proc.).

Trečiąjį energetikos paketą sudaro Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus
rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis Reglamentą
Nr. 1228/2003, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų
taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB, bei Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas Nr. 715/2009 dėl teisės
naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą Nr. 1775/2005.
2
Tikslus įvykdymo terminas priklausys nuo Valstybės kontrolės rekomendacijas įgyvendinančio LR geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo priėmimo datos.
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Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti
Prioritetas
Reguliacinės aplinkos harmonizavimas, kaip tarp
skirtingų energetikos sektorių, taip ir su ES teise
Konkurencingos verslo aplinkos ir partnerystės tarp
energetikos vartotojų bei paslaugų teikėjų
formavimas

Asignavimai, tūkst. Lt
2118
2714

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) prireikus pasirengusi
aktyviai dalyvauti Energetikos įstatymo, Elektros energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo,
Šilumos ūkio įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Kainų įstatymo
ir t. t. pakeitimų svarstymo procedūrose bei teikti ekspertinę pagalbą, rengiant šių įstatymų
pakeitimų įstatymų projektus.
Seimui 2011 – 2012 metais priėmus Trečiąjį energetikos paketą perkeliančius į nacionalinę
teisę Energetikos, Elektros energetikos ir Gamtinių dujų įstatymus, Komisija rengs
įgyvendinamuosius teisės aktus, kuriais iš esmės sukurs naują energetinių sektorių ekonominį ir
teisinį reguliavimą.
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Komisija, atsižvelgdama į tai, kad nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauja Gamtinių
dujų įstatymo redakcija, nuo 2012 metų – nauja Energetikos įstatymo redakcija ir Lietuvos
Respublikos Seimas 2012 m. sausio 17 d. priėmė naują Elektros energetikos įstatymo redakciją,
veiklos optimizavimui pakeis administracinę struktūrą, siekiant su Komisijai skirtais asignavimais
užtikrinti Komisijai įstatymų pavestų funkcijų vykdymą. Administraciją sudarys
2 departamentai (Dujų ir elektros departamentas bei Šilumos ir vandens departamentas) bei
5 skyriai, nesantys departamento sudėtyje (Teisės skyrius, Ekonominės analizės skyrius, Bendrųjų
reikalų skyrius kartu su Bendrojo informacinio centro poskyriu, Finansų skyrius, Turto valdymo ir
viešųjų pirkimų skyrius).
Vadovaujantis naujos redakcijos Energetikos įstatymo 8 straipsnio 14 ir 15 dalimis, nuo
2012 metų Komisijos programos, vykdant energetikos sektoriaus reguliavimą ir valstybinę
energetikos priežiūrą, finansuojamos iš Komisijos pajamų, gautų iš energetikos įmonių pervedamų
įmokų, apskaičiuotų pagal atskirų energetikos sektorių metines energijos perdavimo ir (ar)
skirstymo veiklų pajamas. Skaičiuojant pagal energetikos sektorių perdavimo ir (ar) skirstymo
veiklų pajamas už 2010 metus, Komisijos metinės pajamos turėtų sudaryti 9,6 mln. Lt.
Planuojama, kad šios lėšos 2012 m. II pusmetį (kai bus patikslintas 2012 metų valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas) bei paskesniais metais
bus naudojamos Komisijos veiklos efektyvumui didinti: verslo priežiūros srityje diegiant rizikos
valdymo mechanizmus, panaudojant informacines technologijas mažinti verslui administracinę
naštą.
Be kita ko, Komisija 2012 metais užbaigs 2010-aisiais pradėtus įgyvendinti iš Europos
Sąjungos socialinio fondų lėšų finansuojamus projektus – „Piliečių aptarnavimo gerinimas
Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje“ ir „Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, kvalifikacijos tobulinimas“. Atitinkamai 2012 metais bus vykdomas šio projektų poveikio
vertinimas ir planuojamos tolesnės Komisijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kryptys. Nuolat
besikeičianti Komisijos veiklą reglamentuojanti teisinė bazė ir tobulėjančios energijos bei
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodologijos reikalauja aukštos
kvalifikacijos specialistų ir atitinkamų asignavimų šių specialistų kvalifikacijai kelti.
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Komisijos strateginis tikslas – sukurti patikimą, nepriklausomą energetinių sektorių
ekonominio reguliavimo sistemą, užtikrinančią energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą
vartotojams.
Komisija strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens sektorių
kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą (toliau – Programa), kuri yra tęstinė – vykdoma
nuo 2005 metų.
Atlikus 2011 metais priimtuose Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Energetikos
įstatymo pakeitimo įstatyme, Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatyme ir 2012 m. sausio 17 d.
priimtame Elektros energetikos įstatyme Komisijai numatytų naujų arba išplėstų funkcijų, taip pat ir
Trečiojo energetikos paketo reglamentų numatomų nacionalinės energetikos reguliavimo
institucijos funkcijų analizę, planuojami tokie žmogiškųjų išteklių ir atitinkamai darbo užmokesčio
fondo pasikeitimai:
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
Pareigybių
50
67
80
80
skaičius, vnt.
Išlaidos darbo
1885
2753
3900
4000
užmokesčiui,
tūkst. Lt

1 LENTELĖ. 2012-2014 METŲ PROGRAMOS ASIGNAVIMAI IR VALDYMO IŠLAIDOS
Eil.
Nr.

1.

Programos
pavadinimas

2012 metų asignavimai
iš viso

Numatomi 2013 metų asignavimai

iš jų
iš viso
išlaidoms
turtui
iš viso iš jų darbo įsigyti
užmokesčiui

Energetikos
ir
geriamojo vandens
sektorių
kainų
reguliavimas
bei
rinkos priežiūra
iš
jų
valdymo
išlaidos
Iš viso asignavimų
programoms

4832

4166

2753

4789

4123

2753

4832

4166

iš
jų
valdymo
išlaidos
Valdymo
išlaidų
dalis, procentais

4789
99,11

666

Numatomi 2014 metų asignavimai

iš jų
iš viso
išlaidoms
turtui
iš viso iš jų darbo įsigyti
užmokesčiui

iš jų
išlaidoms
turtui
iš viso iš jų darbo įsigyti
užmokesčiui

9600

7600

3900

2000

9600

7600

4100

2000

666

9557

7557

3900

2000

9557

7557

4100

2000

2753

666

9600

7600

3900

2000

9600

7600

4100

2000

4123

2753

666

9557

7557

3900

2000

9557

7557

4100

2000

99

100

99,55

99,43

100

100

99,55

99,43

100

100

100

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Komisija veiklą vykdo dinamiškoje politinėje, ekonominėje, socialinėje ir technologinėje
aplinkoje. Komisijos veiklą daugiausia lemia įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios
priimami sprendimai bei kartu besikeičiančios ES direktyvų ir kitų teisės aktų nuostatos
ekonomikos reguliavimo, gamtosaugos ir energetikos klausimais.
Atlikus aplinkos analizę, pateikiamos išvados, pagrindinės identifikuotos problemos ir
veiksniai, lemiantys planuojamus pokyčius:

Trečiojo energetikos paketo perkėlimas į nacionalinę teisę. Atsižvelgiant į tai,
kad 2011 metais ir 2012-ųjų pradžioje Trečiojo energetikos paketo nuostatos buvo perkeltos į
Energetikos, Elektros energetikos ir Gamtinių dujų įstatymus, Komisija yra pasiruošusi tinkamai
priimti naujas funkcijas, atitinkamai planuoja veiklą, peržiūri savo uždavinius. Viena iš svarbiausių
funkcijų – elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių atskyrimo pagal veiklas įgyvendinimo
kontrolė. Komisijai reikės vykdyti tokias naujas funkcijas, kaip, pavyzdžiui, gamtinių dujų
prekybos priežiūra, reguliarių gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimų atlikimas, gamtinių dujų
perdavimo tinklų perkrovos valdymo ir perkrovos valdymo priežiūra ir pan. Taip pat iki 2014 metų
pabaigos turės būti parengtas Baltijos regiono perdavimo kainodaros (entry-exit) mechanizmas,
prieigos prie dujų sistemos organizavimo, dujų įmonių stebėsenos (skaidrumo, rinkos
konkurencingumo, tarpvalstybinių investicijų, tarpsisteminių jungčių galios paskirstymo ir perkrovų
valdymo srityse).

Gamtinių dujų birža. Analogiškai, kaip ir elektros sektoriuje, planuojama
įgyvendinti gamtinių dujų rinkos modelį, t. y. gamtinių dujų prekyba biržoje. Todėl Komisijai, kaip
nacionaliniam reguliuotojui, teks vykdyti šios dujų rinkos priežiūrą. Tam, kad tinkamai
funkcionuotų dujų prekybos biržoje modelis, Komisija turi suderinti dujų sistemos operatorių
parengtą sistemos balansavimo taisyklių projektą bei parengti ir parvirtinti balansavimo metodiką.
Atitinkamai elektros rinkos priežiūra išlieka viena iš prioritetinių Komisijos veiklų.

Bendrasis informacijos centras ir kita vartotojų švietimo veikla. Trečiuoju
energetikos paketu žymiai sustiprinamos vartotojų teisės energetikos srityje, įtvirtinama būtinybė
įsteigti Bendrąjį informacijos centrą, teiksianti vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises,
galiojančius teisės aktus, o kilus ginčui – apie galimus sprendimo būdus. Šias nuostatas perkeliantis
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas numato, kad toks Bendrasis informacijos centras bus
įsteigtas kaip nacionalinės energetikos reguliavimo institucijos administracinis padalinys. Be šios
naujos veiklos Komisija planuoja ir toliau šviesti vartotojus, siekiant sąmoningo ir efektyvaus
energijos vartojimo. Taip pat būtina visais įmanomais informacijos skleidimo būdais tęsti
Komisijos santykio su savivaldos institucijomis aiškinimą vartotojams.

Baltijos energijos rinkos jungčių plano įgyvendinimas. Lietuva kartu su Latvija ir
Estija bei kitomis penkiomis Baltijos jūros šalimis (Danijos Karalyste, Vokietijos Federalinė
Respublika, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos Respublikomis) ir Europos Komisija vykdo Baltijos
energijos rinkos jungčių planą (The Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP), kuris
turėtų sujungti izoliuotas Baltijos šalių elektros energetines sistemas su Skandinavijos ir Vakarų
Europos šalių elektros energetikos sistemomis, o dujų sektoriuje turėtų išspręsti aktualią investicijų
kaštų tarp šalių pasidalijimo principų bei jų vertinimo nustatymo problematiką, kurią Komisija
sprendžia kartu su kitais Baltijos regiono reguliuotojais. 2011 metais Komisija bandė gauti
finansavimą šiam projektui iš Baltic Sea region fondo, tačiau, partneriams atsisakius kofinansuoti
dalį išlaidų, nepavyko gauti finansavimo. Atitinkamai visos Lietuvos BEMIP veikloje patiriamos
išlaidos turės būti finansuojamos iš Komisijos asignavimų.

Integracija į ES reguliavimo aplinką. Komisija yra Europos energetikos
reguliuotojų tarybos (CEER) narė. Taip pat 2011 metais visu pajėgumu savo veiklą pradėjo ES
energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (ACER), kuri įsteigta vadovaujantis vienu iš
Trečiojo energetikos paketo dokumentu. Komisija taip pat yra Regioninės energetikos reguliuotojų
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asociacijos (ERRA) narė. Būtina paminėti, kad Komisijos lėšų stygius lėmė tarptautinio
bendradarbiavimo stoką, kas savo ruožtu kelia grėsmę Lietuvos, kaip ir bet kurios ES šalies,
sklandžiai energetikos raidai – visuotinei ir konkurencijai, atvirai energijos rinkai, griežtėjančių
aplinkosaugos reikalavimų tenkinimui. Tikėtina, kad, atsiradus alternatyviam Komisijos vykdomos
programos finansavimo šaltiniui (pagal nuo 2012 m. įsigaliojusį Energetikos įstatymo naują
redakciją), situacija pasikeis ir Komisijos darbuotojai galės dalyvauti CEER bei kitų tarptautinių
organizacijų veikloje.

Geriamojo vandens tiekimo kainodara. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei
atlikus valstybinį auditą „Vandens tiekimo organizavimas ir kainodara“ (2011 m. sausio 5 d.
valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-20-3-1), kurio tikslas buvo įvertinti, ar užtikrinamas
efektyvus vandens tiekimo reguliavimas ir organizavimas bei kokybiškų viešųjų paslaugų
prieinamumas vartotojams, padaryta išvada, kad šiuo metu Lietuvoje apie du trečdaliai gyventojų
aprūpinami centralizuotai tiekiamu vandeniu ir be savivaldybių kontroliuojamų bendrovių vandens
tiekimą vykdo dar per 200 vandens tiekimo subjektų, kurių veikla nekontroliuojama. Anot
Valstybės kontrolės, tiek savivaldybių kontroliuojamos įmonės, tiek kitų teisinių formų įmonės
vandens paslaugų kainas turi suderinti su Komisija. Aplinkos ministerija rengia atitinkamą
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimą, kuriame numatomas įmonių
licencijavimas, kainodaros pakeitimas (ilgalaikių kainų, perskaičiuojamų kasmet, pagrindu),
paslaugų kokybės kontrolė. Planuojama šiuos įstatymo pakeitimus pateikti Seimui 2012 metų
pavasario sesijoje. Atitinkamai Komisija turi būti pasirengusi vykdyti šias naujas funkcijas.
Viena iš Lietuvos geriamojo vandens ūkio problemų – daug mažų (net 320) įvairių
nuosavybės formų įmonių. Šių įmonių techninis – ekonominis potencialas menkas, žema darbuotojų
kvalifikacija, vykdomos įvairios veiklos nėra tinkamai atskirtos apskaitoje, savininkai neinvestuoja į
turto atnaujinimą. Nepaisant to, kad Komisijos galimybės daryti įtaką geriamojo vandens tiekimo
įmonių stambinimo procesui yra ribotos, Komisija propaguos įmonių stambinimo pranašumus bei
derindama kainas užtikrins Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nurodytą
sąnaudų susigrąžinimo principo įgyvendinimą.
 Konkurencijos šilumos gamybos srityje skatinimas. Vyriausybė 2011 m. liepos 13 d.
nutarimu Nr. 889 patvirtino Šilumos kainų nustatymo metodikos principus, kuriais įtvirtino šešis
šilumos sektoriaus kainodaros reguliavimo pokyčius: numatyta patvirtinti reguliuojamos veiklos
apskaitos principus, sukurti apskaitos atskyrimo mechanizmą, nustatyti sąnaudų sisteminę
klasifikaciją, ribojančių veiksnių sąrašą, investicijų grąžos dydžio reguliavimo principus ir pareigas
šilumos tiekėjui koreguoti paslaugų kainas, atsižvelgiant į kuro kainų pasikeitimus. Vadovaudamasi
Šilumos kainų nustatymo metodikos principais Komisija patvirtino Šilumos kainų nustatymo
metodikos pakeitimus. O per 2012 metus Komisija privalės pradėti įgyvendinti visą kainodaros
reformą šilumos sektoriuje – apskaitos ir sąnaudų atskyrimą įmonės realiai galės įvykdyti 2013
metais, teikdamos informaciją už 2012 metus. Tačiau 2012 metais dėl naujų apskaitos ir sąnaudų
atskyrimo reikalavimų teks vykdyti ne mažiau 10-ties viešųjų konsultacijų rinkos dalyviams.
Atitinkamai 2012 metais Komisija turės priimti, išugdyti ir tinkamai paruošti darbuotojus
galutiniam kainodaros reformos įgyvendinimui.
Be kita ko, 2010 metais keitėsi teisinis šilumos sektoriaus reglamentavimas. Priėmus
Šilumos ūkio įstatymo papildymą, keitėsi nuostatos dėl nepriklausomų šilumos gamintojų
reguliavimo. Anksčiau nepriklausomas šilumos gamintojas buvo nereguliuojamas tuomet, kai jo
gaminamos šilumos kiekis nesiekdavo 50 proc. šilumos atitinkamoje šilumos tiekimo sistemoje. Po
įstatymo pakeitimo šilumos gamybos kainodara yra privaloma visiems nepriklausomiems šilumos
gamintojams. Šilumos ūkio įstatymas numato, kad, esant pagrįstam nepriklausomo šilumos
gamintojo prašymui, Komisija turi teisę priimti motyvuotą sprendimą netaikyti privalomos šilumos
gamybos kainodaros nepriklausomam šilumos gamintojui. Komisija motyvuotą sprendimą priima
atlikusi tyrimo procedūrą ir tai yra papildoma Komisijos funkcija. Tikėtina, kad, skatinant
konkurenciją šilumos gamybos srityje, prašymų pripažinti nereguliuojamais šilumos gamintojais
ateityje tik daugės.
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Atsinaujinančių išteklių energetika. 2011 metų pavasario sesijoje priimtas
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, kuris numato, kad elektros energijos, pagamintos iš
atsinaujinančių išteklių, fiksuoti tarifai nustatomi ir skatinimo kvotos paskirstomos aukciono būdu.
Įstatymų leidėjas aukcionų organizavimą patikėjo Komisijai. Per 2011 metus Komisija parengė ir
suderino norminius Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, o
2012 metais patvirtins tarifus bei skirs ypatingą dėmesį aukcionų organizavimui, tarifų taikymo
priežiūrai bei kitiems įgyvendinimo klausimams.

Infrastruktūrų reguliavimo tobulinimas. Seimas 2011 metų pavasario sesijoje
pradėjo svarstyti Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos įstatymų projektų paketą, kuriuo numatoma
reorganizuoti Komisiją, kartu su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
prijungiant prie Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos. Komisija aktyviai dalyvauja šio
įstatymų paketo nuostatų derinime ir aptarime. Seimui priėmus Komisijos reorganizavimui būtinus
įstatymų pakeitimus, Komisija yra pasirengusi kartu su Valstybine energetikos inspekcija prie
Energetikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba nustatytąja tvarka
pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei reorganizavimo sąlygų aprašo projektą. Taip pat
atitinkamai būtų koreguojamas 2012-2014 metų strateginis veiklos planas.
Šalia daugybės naujų funkcijų Komisija, vadovaudamasi Energetikos įstatymu, Elektros
energetikos įstatymu, Gamtinių dujų įstatymu, Šilumos ūkio įstatymu, Geriamojo tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, turi užtikrinti, kad
energetikos rinkoje būtų efektyvi konkurencija, vartotojai ir tiekėjai nebūtų diskriminuojami, visi
vartotojai gautų nustatytos kokybės paslaugas, šilumos, elektros, gamtinių dujų ir geriamojo
vandens bei nuotekų tvarkymo kainos vartotojams būtų perskaičiuojamos, atsižvelgiant į
energetikos išteklių kainų pokyčius.
Komisija turės griežtai nustatytais terminais vykdyti savo pagrindines funkcijas: derinti
Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytų investicijų projektus ir vykdyti betarpišką jų
įgyvendinimo kontrolę, vykdyti energetikos įmonių stebėseną, rengti ataskaitas ES institucijoms,
nustatyti valstybės reguliuojamų kainų lygį. Komisijos nustatytomis (suderintomis) kainomis ir
tarifais naudojasi visi Lietuvos gyventojai. Nuo Komisijos nustatytų šiluminės energijos normatyvų,
patvirtintų energetikos išteklių kainų ir tarifų dydžio tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų
komunalinių mokesčių dydis bei iš dalies socialiai remtiniems gyventojams pašalpoms mokėti
skiriamos lėšos ir išmokėtinų pašalpų dydis. Todėl šių Komisijos kasdieninių, labai svarbių
visuomenei funkcijų vykdymas neturi nukentėti dėl 2012 metais atsirandančių naujų Komisijos
funkcijų.
Komisija derina ir nustato kainas daugiau kaip 308 įmonėms, kurių realizacijos pajamos yra
didesnės nei 7 mlrd. Lt. Kasmet Komisija suderina energetikos sektorių įmonių investicijų planus,
viršijančius 600 mln. Lt. Suprantama, kad nuo Komisijos nustatytų (suderintų) kainų ir tarifų
dydžio priklauso ne tik reguliuojamų įmonių rentabilumas, jų ekonominė būklė, bet ir visos
Lietuvos makroekonominiai rodikliai – infliacija, nacionalinio biudžeto apimtis, BVP augimo
tempai ir kt. Komisija 2012-2013 metais tęs veiklą Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytoje
Konvergencijos kriterijų priežiūros darbo grupėje ir Komisijos kompetencijos ribose teiks
ekspertinę pagalbą Lietuvos ekonominių ir finansinių rodiklių atitikimo konvergencijos kriterijams
vertinime.
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STRATEGINIS TIKSLAS (01)
Sukurti patikimą, nepriklausomą energetinių sektorių ekonominio reguliavimo sistemą,
užtikrinančią energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą vartotojams.
Komisijos strateginis tikslas vertinamas šiuo efekto kriterijumi
Vertinimo
kriterijaus
kodas

E-01-01

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas

2011-ųjų
metų

2012-ųjų
metų

2013-ųjų
metų

2014-ųjų
metų

Vidutinio statistinio namų ūkio
išlaidų dalis, tenkanti energetinėms
paslaugoms įsigyti (procentas nuo
vidutinio statistinio namų ūkio
disponuojamų pajamų)

-

16

14

12

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS SEKTORIŲ KAINŲ REGULIAVIMO BEI
RINKOS PRIEŽIŪROS PROGRAMA (01.01)
Bendroji informacija apie programą
Komisijos vykdoma Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos
priežiūros programa (toliau – Programa) yra tęstinė (vykdoma nuo 2005 metų) ir bus tęsiama
2012-2014 metais.
Komisija dalyvauja šių planavimo dokumentų įgyvendinime:
 Nacionalinė energetikos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m.
sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 (Žin., 2007, Nr. 11-430);
 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 (Žin., 2008, Nr. 1043975);
 Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2010, Nr. 73-3725).
Komisijos funkcijos nustatytos Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Gamtinių
dujų įstatyme, Šilumos ūkio įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme,
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme. Pagrindinės veiklos kryptys yra:
 reguliavimo apskaitos ir kainodaros metodikų rengimas ir tobulinimas, energetikos, geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių kainų ir tarifų nustatymas, taikomų kainų kontrolė;
 išduotų licencijų elektros, gamtinių dujų, šilumos, viešojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sektoriuose veikiančioms įmonėms sąlygų vykdymo kontrolė;
 atitinkamose ES direktyvose ir Lietuvos teisės aktuose numatytų kainų nustatymas ir
derinimas, vartotojų teisių apsaugos priemonių įgyvendinimas, energetikos rinkos ir energetikos
išteklių tiekimo patikimumo monitoringas, Lietuvos energetikos sektoriaus rinkos stebėsenos
ataskaitų Europos Komisijai ir Lietuvos institucijoms rengimas.
Programos vykdytojas – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
Programos vykdymui 2012 metais numatomos apie 67 pareigybės.
Programos koordinatorius – Komisijos Administracijos direktorė Ana Selčinskienė,
tel. (8 5) 2135540, el. p. ana.selcinskiene@regula.lt

Komisijos pirmininkė

Diana Korsakaitė
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2 lentelė. 2012-2014 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai3
Patvirtinti 2011 metų
2012 metų asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
Tikslo,
uždavinio,
Tikslo, uždavinio,
išlaidoms
išlaidoms
priemonės priemonės pavadinimas
iš jų
iš jų
iš viso
turtui iš viso
turtui
kodas
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
iš viso
iš viso
užmoužmokesčiui
kesčiui
01
Tikslas: Integruotis į ES
reguliavimo sistemą ir
siekti
efektyvios
Komisijos veiklos.
1231,22 1225,4 733,06 15,00 1610,67 1388,67 917,67 70,00
01-01
Uždavinys:
Efektyvi
Komisijos veikla ir jos
viešumas.
703,56 700,22 418,89 15,00 920,38 793,52 524,38 70,00
01-01-01 Priemonė:
Planuoti,
valdyti ir efektyviai
naudoti
finansinius,
materialiuosius
ir
žmogiškuosius išteklius,
vykdyti
struktūrinių
padalinių veiklos planų
įgyvendinimo
stebėseną.
175,89 175,06 104,72
230,10 198,38 131,10
25
01-01-02 Priemonė: Informuoti
visuomenę
apie
priimamus sprendimus,
organizuojant spaudos
konferencijas, rengiant
oficialią
informaciją
žiniasklaidai.
175,89 175,06 104,72
230,10 198,38 131,10

3

Numatomi 2013 metų
Numatomi 2014 metų
asignavimai
asignavimai
iš jų
iš jų
išlaidoms
išlaidoms
iš
iš jų
iš jų
turtui iš viso
turtui
viso
darbo
darbo
įsigyti
įsigyti
iš viso
iš viso
užmoužmokesčiui
kesčiui

Tarpinstitucinio veiklos
plano kodas,
Vyriausybės
prioriteto
kodas

3200,0 2533,3 1300,00 596,00 3200,00 2533,33 1366,67 100,0

1828,6 1447,6 742,86

596,00 1828,57 1447,62 780,95

457,14 361,90 185,71

125,00

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

457,14

361,90

195,24

100,0

100

Atsižvelgdama į būtinybę artimiausiu metu įgyvendinti III energetikos paketo nuostatas, 2011 m. Strateginio planavimo grupė (sudaryta Komisijos pirmininko 2011 m. vasario 10
d. įsakymu Nr. O1-13) kartu su Komisijos nariais, vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika (nauja redakcija nuo 2010-09-01 (Žin. 2010, Nr. 102-5279)) iš esmės peržiūrėjo
Komisijos strateginį veiklos planą ir naujai suformulavo misiją, tikslus, uždavinius ir priemones ir jų vertinimo kriterijus. Atitinkamai 2011 m. asignavimai yra teoriškai paskirstyti
pagal 2012-2014 metų strateginio veiklos plano 2 lentelėje naujai suformuotus tikslus, uždavinius ir priemones.
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01-01-03

01-01-04

01-02

01-02-01

01-02-02

01-02-03

02

Priemonė:
Sukurti
Komisijos informacinę
sistemą.
Priemonė:
Užtikrinti
sklandų
kokybišką
Komisijos
posėdžių
organizavimą
ir
medžiagos pateikimą.
Uždavinys: Integruotis į
ES
ir
pasaulio
energetikos reguliavimo
sprendimų
priėmimo
procesą.
Priemonė: Rengti ir
teikti
Europos
institucijoms
reguliuojamų sektorių
stebėsenos ataskaitas.
Priemonė:
Dalyvauti
Lietuvos
institucijų
sudarytų
komisijų,
komitetų, darbo grupių
veikloje, rengiamuose
pasitarimuose,
posėdžiuose.
Priemonė: Dalyvauti ES
ir
kitų
tarptautinių
organizacijų
bei
asociacijų
komitetų,
darbo grupių ir pan.
veikloje.
Užtikrinti
Lietuvos pozicijų dėl ES
svarstomų
klausimų
suderinimą
su
institucijomis ir rinkos
dalyviais.
Tikslas:
Užtikrinti
prognozuojamą
ir
skaidrią verslo aplinką
energetikos
bei
geriamojo
vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo sektoriuose.

175,89 175,06 104,72

15

230,10

198,38

131,10

175,89 175,06 104,72

230,10

198,38

131,10

527,67 525,17 314,17

690,29

595,14

175,89 175,06 104,72

230,10

175,89 175,06 104,72

45

457,14 361,90 185,71

471,00

457,14

361,90

195,24

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

393,29

1371,4 1085,7 557,14

1371,43 1085,71 585,71

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

175,89 175,06 104,72

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

1055,33 1050,3 628,33

1840,76 1587,05 1048,76 596,00 3657,1 2895,2 1485,71 1404,00 3657,14 2895,24 1561,90 1900
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02-01

02-01-01

02-01-02

02-01-03

Uždavinys:
Vykdyti
energetikos
bei
geriamojo
vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
sektorių
stebėseną ir skatinti
konkurenciją,
didinti
skaidrumą,
savireguliaciją
ir
technologinę pažangą.
Priemonė:
Vykdyti
teisinio
reguliavimo
stebėseną,
prireikus
tobulinti energetikos bei
geriamojo vandens ir
nuotekų
tvarkymo
sektorių
reguliavimo
teisinę bazę.
Priemonė:
Rinkti,
apibendrinti informaciją
apie energetikos bei
geriamojo
vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo įmonių veiklą,
atlikti šios informacijos
ekonominę analizę ir
viešai skelbti ataskaitas.
Prireikus,
inicijuoti
rinkų tyrimus.
Priemonė:
Teikti
metodinę pagalbą ir
konsultacijas
prižiūrimuose
sektoriuose
veikiančioms įmonėms.

703,56 700,22 418,89

920,38

793,52

524,38

1828,6 1447,6 742,86

1828,57 1447,62 780,95

175,89 175,06 104,72

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

175,89 175,06 104,72

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

175,89 175,06 104,72

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24
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02-01-04

02-02

02-02-01

02-02-02

Priemonė: Optimizuoti
energetikos
bei
geriamojo
vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
įmonių
ekonominių, finansinių
duomenų
surinkimo
(kaupimo,
apibendrinimo) sistemą,
įvertinant
kitų
institucijų
renkamos
informacijos apimtį bei
turimas duomenų bazes. 175,89 175,06 104,72
Uždavinys:
Siekiant
efektyvios reguliuojamų
įmonių veiklos, taikyti
pagrįstas ir veiksmingas
teisinio ir ekonominio
reguliavimo priemones. 351,78 350,11 209,44
Priemonė:
Efektyviai
veikiančio
elektros
energetikos tinklo ir
gamtinių dujų tinklo
modeliavimas ir ilgo
laikotarpio
vidutinių
padidėjimo
sąnaudų
apskaitos modelio (angl.
long
run
average
incremental
costs,
LRAIC) formavimas.
Priemonė: Derinti ir
(arba) tvirtinti kainas ir
tarifus,
derinti
investicijų
projektus.
Vykdyti energetikos ir
viešojo vandens tiekimo
įmonių licencijavimą.
175,89 175,06 104,72

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

920,38

793,52

524,38 596,00 1828,6 1447,6 742,86 1404,00 1828,57 1447,62 780,95

1900

230,10

198,38

131,10

1900

230,10

198,38

131,10

596

457,14

361,90

195,24

457,14 361,90 185,71 1404,00 457,14

361,90

195,24

457,14 361,90 185,71

361,90

195,24

457,14
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02-02-03

02-02-04

03

03-01

03-01-01

03-01-02

Priemonė: Energetikos
ir geriamojo vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo įmonių veiklą
reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų
priežiūrą ir pažeidimų
nagrinėjimas
pagal
kompetenciją.
Skelbti ir organizuoti
elektros
energijos,
pagamintos
iš
atsinaujinančių išteklių,
skatinimo
kvotų
paskirstymo aukcionus.
Tikslas:
Pagal
Komisijos kompetenciją
užtikrinti energijos ir
geriamojo
vandens
vartotojų teisių ir teisėtų
interesų apsaugą.
Uždavinys:
Ugdyti
sąmoningą
ir
informuotą
energijos
vartotoją,
formuoti
efektyvaus
energijos
vartojimo kultūrą.
Priemonė:
Įsteigti
bendrą
informacijos
centrą,
teiksiantį
vartotojams
visą
reikiamą
informaciją
apie
jų
teises,
galiojančius
teisės
aktus, o kilus ginčui,
apie galimus sprendimo
būdus.
Priemonė: Organizuoti
suinteresuotiems
asmenims bei vartotojų
teisių
gynimo
organizacijoms
seminarus
aktualiais
kainodaros klausimais.

175,89 175,06 104,72

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

879,44 875,28 523,61

1380,57 1190,29 786,57

0,00 2742,9 2171,4 1114,29

0,00

2742,86 2171,43 1171,43

0,00

351,78 350,11 209,44

690,29

595,14

393,29

0,00 1371,4 1085,7 557,14

0,00

1371,43 1085,71 585,71

0,00

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

175,89 175,06 104,72
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03-01-03

03-02

03-02-01

03-02-02

03-02-03

Priemonė:
Sukurti
interaktyvią duomenų
bazę,
suteikiančią
galimybę
energijos
vartotojui
Komisijos
tinklalapyje greitai ir
patogiai
surasti
suprantamą
ir
palyginamą informaciją.
Uždavinys:
Vykdyti
energetikos
bei
geriamojo
vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo ūkio subjektų
veiklos priežiūrą.
Priemonė:
Pagal
kompetenciją nagrinėti
energijos
vartotojų
skundus bei atsakyti į
paklausimus.
Priemonė:
Skatinti
energetikos
bei
geriamojo
vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo sektoriuose
geriausią
įmonių
valdymo patirties ir
socialiai
atsakingo
verslo praktiką.
Priemonė: Vykdyti ūkio
subjektų
veiklos
patikrinimus.
1. Iš viso Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžetas
iš jo:
1.1.
bendrojo
finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir
kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties
lėšos ir pajamų įmokos

175,89 175,06 104,72

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

527,67 525,17 314,17

690,29

595,14

393,29

0,00 1371,4 1085,7 557,14

175,89 175,06 104,72

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

175,89 175,06 104,72

230,10

198,38

131,10

457,14 361,90 185,71

457,14

361,90

195,24

230,10
4832

198,38
4166

131,10
2753

457,14
9600

361,90
7600

195,24
4100

175,89 175,06 104,72
3166
3151
1885

1,3

1,3

1

15

666

457,14 361,90 185,71
9600 7600
3900

457,14

361,90

195,24

1371,43 1085,71 585,71

2000

2000
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2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė
parama
projektams
įgyvendinti ir kitos
teisėtai gautos lėšos)
Iš
viso
programai 3166
finansuoti (1+2)

3151

1885

15

4832

4166

2753

666

9600

7600

3900

2000

9600

7600

4100

2000

18
3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės4

Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato
vienetai

Vertinimo kriterijų
reikšmės
2012-ųjų
metų

2013ųjų
metų

2014ųjų
metų

Tikslas 1: Integruotis į ES reguliavimo sistemą ir siekti
efektyvios Komisijos veiklos.
R-01-01-01-01

Gerai vertinančių Komisijos aptarnavimo kokybę vartotojų >50
skaičius (proc. nuo apklaustų asmenų, besikreipusių į
Komisiją).

>50

>55

1 tikslo 1 uždavinys: Efektyvi Komisijos veikla ir jos
viešumas.
P-01-01-01-0101

Parengta ir viešai paskelbta metinė veiklos ataskaita.

1

1

1

P-01-01-01-0102

Metinio Komisijos veiklos plano priemonių gyvendinimas
(proc. nuo planuotų priemonių).

100

100

100

P-01-01-01-0103

Įdiegtos bendros licencijuotų įmonių finansinių ir ekonominių
duomenų informacinė sistemos dalis (proc.)

50

100

-

1 tikslo 2 uždavinys: Integruotis į ES ir pasaulio
energetikos reguliavimo sprendimų priėmimo procesą.
P-01-01-01-0201

Parengtos ir pateiktos Europos institucijoms reguliuojamų 100
sektorių stebėsenos ataskaitos, suderintos pozicijos (parengtos
nuomonės) per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą
(LINESIS) (proc. nuo privalomų teikti ataskaitų ir pateiktų
derinti pozicijų).

100

100

P-01-01-01-0202

Komisijos darbuotojų dalyvavimas privalomuose ACER 100
rengiamuose susitikimuose (proc. nuo posėdžių skaičiaus).

100

100

Tikslas 2: Užtikrinti prognozuojamą ir skaidrią verslo
aplinką energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sektoriuose.
R-01-01-02-01

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų mažmeninės rinkos 35
dalis proc. (rinką vertinant pagal patiektos elektros energijos
kiekį) .

40

45

R-01-01-02-02

Nepriklausomų šilumos gamintojų rinkos dalis proc. (rinką 21
vertinant pagal patiektos į tinklą šilumos kiekį).

23

25

2 tikslo 1 uždavinys: Vykdyti energetikos bei geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių stebėseną ir
skatinti konkurenciją, didinti skaidrumą, savireguliaciją ir
technologinę pažangą.
P-01-01-02-0101

Suteiktų viešųjų konsultacijų skaičius (proc. nuo visų gautų 100
kreipimųsi).

100

100

P-01-01-02-0102

Parengta teisės aktų ir teisės aktų pakeitimų projektų proc. nuo 100
metiniame teisės aktų rengimo plane suplanuotų teisės aktų
skaičiaus.

100

100

4

Galutinės vertinimo kriterijų reikšmės bus peržiūrėtos po 2012 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimo Vyriausybei, ir iki 2011-11-01 bus
nustatytos, atsižvelgiant į Vyriausybės priimtą sprendimą dėl Komisijos finansavimo 2012 metais. 2012-2014 metais
negavus pakankamo finansavimo nurodytos vertinimo kriterijų reikšmės pasiektos nebus.
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P-01-01-02-0103

Parengta ir viešai paskelbta atskirų energetinių sektorių 8
stebėsenos ketvirtinė ataskaita.

8

8

>92

>94

>35

>40

>80

>90

2 tikslo 2 uždavinys: Siekiant efektyvios reguliuojamų
įmonių veiklos, taikyti pagrįstas ir veiksmingas teisinio ir
ekonominio reguliavimo priemones.
P-01-01-02-0201

Licencijuotų energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir >90
nuotekų tvarkymo įmonių atitikimas technologinio, finansinio
ir vadybinio pajėgumo rodikliams (proc. nuo visų licencijuotų
įmonių).
3 tikslas: Pagal Komisijos kompetenciją užtikrinti energijos
ir geriamojo vandens vartotojų teisių ir teisėtų interesų
apsaugą.

R-01-01-03-01

Vartotojų, pasitikinčių Komisija, kaip vartotojų interesus >35
ginančia institucija, skaičius (proc. nuo apklaustų asmenų,
besikreipusių į Komisiją).
3 tikslo 1 uždavinys: Ugdyti sąmoningą ir informuotą
energijos vartotoją, formuoti efektyvaus energijos
vartojimo kultūrą.

P-01-01-03-0101

Vartotojų, žinančių, kokiais klausimais galima kreiptis ir >80
kokias problemas gali išspręsti Komisija, skaičius (proc. nuo
apklaustų asmenų, besikreipusių į Komisiją).
3 tikslo 2 uždavinys: Vykdyti energetikos bei geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio subjektų veiklos
priežiūrą.

P-01-01-03-0201

Atlikta licencijuotų įmonių veiklos patikrinimų (proc. nuo 100
metiniame patikrinimų plane suplanuotų patikrinimų).

100

100

P-01-01-03-0202

Pagal Komisijos kompetenciją išnagrinėta energijos ir 100
geriamojo vandens vartotojų skundų bei atsakyta į
paklausimus (proc. nuo visų gautų skundų ir paklausimų).

100

100

4 lentelė. 2012 metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Nr.

Institucijos/įstaig
os pavadinimas

Valstybinė kainų
ir
energetikos
kontrolės
komisija
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo
užmokesčiui

1.

iš viso

iš jų
valstybės
tarnautojai

2

0

Pareigybių skaičius
kitų padalinių specialistai/pareigūnai
vadovai ir
, neturintys pavaldžių
Išlaidos
iš jų
pavaduotojai
asmenų, ir kiti
darbo
iš
valstybės užmokesčiui
vis
iš jų
tarnautoja , tūkst. litų
iš
iš jų
o
valstybės
i
vis
iš viso
valstybės
tarnautoja
o
tarnautojai
i
16
15
49
45
67
57
2753

2

0

16

institucijos/įstaigo
s vadovai ir
pavaduotojai

15

49

45

67

57

2753
2753

03.02.01

Iš
viso
projektams
investicijų
0

596

1404

596

1675

Europos Sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų poreikis

iš jų
Europos Sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų poreikis

Europos Sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų poreikis

pabaiga

Panaudota lėšų iki
2011-ųjų metų
Planuojama panaudoti
2011-aisiais metais

Bendra vertė

2012 metais

271

74

74

345

2013

2014

pradžia

Įgyven
dinimo
termin
ai

2000

2009

Valstybinės kainų ir
energetikos
kontrolės
komisijos informacinės
sistemos sukūrimas
Efektyviai veikiančio
elektros energetikos
tinklo modeliavimas ir
sąnaudų apskaitos
modelio (LRAIC)
formavimas
2012

Priemonės kodas
Investicijų projekto
pavadinimas

2345

01.02.01
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5 lentelė. 2012-2014 metų investicijų projektai ir asignavimai
(tūkst. litų)

2013 metais
2014 metais

iš jų
iš jų
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
2012 metai
Pavadinimas
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Sukurti patikimą, nepriklausomą energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei
nuotekų tvarkymo sektorių ekonominio reguliavimo sistemą, ginant pažeistus
vartotojų interesus, objektyviai sprendžiant rinkos dalyvių ginčus bei skatinant
efektyvią reguliuojamų įmonių veiklą
Vidutinio statistinio namų ūkio išlaidų dalis, tenkanti energetinėms paslaugoms
įsigyti (procentas nuo vidutinio statistinio namų ūkio disponuojamų pajamų)
1. Apibrėžimas

Kodas
90 900 1773
01

E-01-01

Vidutinio statistinio namų ūkio išlaidų dalis, tenkanti energetikos
paslaugoms įsigyti (procentas nuo vidutinio statistinio namų ūkio
pajamų)
vertinimo taip

2. Ar tai naujas
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
4. Skaičiavimo metodas

Kriterijus leidžia įvertinti Komisijos priimamų sprendimų
poveikį gyventojų išlaidoms energetikos paslaugoms įsigyti
EID 

ME
MP

 100

kur:
EID – vidutinio statistinio namų ūkio metinių išlaidų dalis, tenkanti
energetinėms paslaugoms įsigyti, proc.;
ME – vidutinės metinės vidutinio statistinio namų ūkio išlaidos,
tenkančios energetinėms paslaugoms įsigyti, Lt;
MP – Vidutinės disponuojamosios metų pajamos, tenkančios
vidutiniam statistiniam namų ūkiui, Lt;
Laikoma, kad vidutinis statistinis namų ūkis naudojasi centralizuoto
šilumos tiekimo paslaugomis ir per metus suvartoja 9400 kWh šilumos
energijos (būstui šildyti, karštam vandeniui ruošti, cirkuliacijai ir
temperatūros palaikymui), 1200 kWh elektros energijos, 72 m³
gamtinių dujų, 63 m³ geriamojo vandens (įskaitant geriamąjį vandenį
karštam vandeniui ruošti).
Vidutinės statistinio namų ūkio metinės išlaidos, tenkančios
energetinėms paslaugoms įsigyti, apskaičiuojamos kaip konkrečių
paslaugų suvartoto kiekio per metus ir atitinkamos paslaugos vieneto
(Lt/kWh, Lt/m³) kainos sandaugų suma.
Vidutinės disponuojamosios statistinio namų ūkio metų pajamos
nustatomos pagal naujausius prieinamus metinius Statistikos
departamento ir kitų institucijų viešai skelbiamus duomenis.

5. Duomenų šaltinis
6.
7.
8.
9.

Institucijos, Statistikos departamento ir kitų institucijų viešai
skelbiami duomenys.
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Metinis
Už
vertinimo
kriterijų Ramutė Cirulytė, Komisijos patarėja, tel. 8 5 2333389, el. p.
atsakingas kontaktinis asmuo adresas ramute.cirulyte@regula.lt
Kita
informacija
apie vertinimo
kriterijaus
patikimumą

