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Strateginis tinklelis 



skaidrių veiklos 
sąlygų sektoriuje 

užtikrinimas, 
skatinant 

konkurenciją,  
technologinę kaitą 

skaidrumas, 
viešumas, 
atvirumas, 
lankstumas 
institucinėje 

veikloje 

integracija į 
vieningos ES rinkos 

bei reguliavimo 
erdvę 

veiklos efektyvumo 
didinimas, taikant 
ekon.reguliavimo, 

įgyvendinimo 
užtikrinimo 
priemones 

vartotojų teisių ir 
teisėtų interesų 

apsauga 

Prioritetinės veiklos kryptys 
 





EĮ AIEĮ EEĮ 
 

GDĮ ŠŪĮ GVNTĮ 

• Apskaitos ir kainodaros srityje 

• Rinkos atvėrimo ir konkurencijos aktyvinimo srityje 

• Ginčų/skundų nagrinėjimo ir mediacijos srityje 

• Veiklų atskyrimo įgyvendinimo kontrolės srityje 

• etc. 



Atsinaujinančių išteklių energetikos 
sektorius 

• 17 naujų teisės aktų investuotojams į „žaliąją“  energetiką; 

• patvirtinti tarifai energijai, pagamintai iš AEI, diferencijuoti pagal technologinius jėgainių 
tipus ir pajėgumus; 

• iki liepos 1 d. nauji tarifai, energijai, pagamintai iš AEI, ateinantiems metams;  

• perspektyva - aukcionų organizavimas, tarifų taikymo priežiūra ir kt.  

 

• SPRĘSTINA: 

– Ūkio subjektas v. Jėgainė 

– Prijungimas prie tinklų, esant diversifikacijai 

– Šilumos siurblių sritis  

– Paramos kontrolės sprendiniai ir subjektas 

– Pasiūlos ir paklausos neatitikimas 
 

 





Elektros energetikos sektorius 
• NORD BALT 

• VIAP – LEN 

• EEĮ įgyvendinamieji 

• Rinkos priežiūra 

• SSO atskyrimas 

• PSO atskyrimas 

 

 

2012 m.: 

– LRV - kainodaros principai 

– Apskaita ir kaindora 

– LRV – VIAP 
administravimo nuostatai 

– NORD POOL 

– ACER, NRA, REMIT 

 

LRAIC 

Turtas 

ROI 

mark-
up 



Gamtinių dujų sektorius 
• Jurbarkas-Klaipėda 

• Veiklų atskyrimas 

• Rinkos priežiūra 

• Birža 

• ROI 

 

2012 m.: 

– Apskaita ir kainodara 

– Balansavimas 

– Naudojimasis sistema 

– REMIT, ACER, NRA 

 

2012 m. kovo 31 d.  Komisijos 

sprendimas dėl plano pateikimo iki 

2012 m. gegužės 31 d.   

2012 m. gegužės 31 d. LD plano 

pateikimas   

2012 m. birželis 10 d. Komisijos 

sprendimas dėl LD plano 

2013 m.  liepos 31 d. LD teisiškai, 

funkciškai ir organizaciniu požiūriu 

atskyrusi savo gamtinių dujų veiklas 

(Komisijos sprendimu gali būti pratęsta 

iki 2013 m. gruodžio 31 d.). 

2014 m. spalio 31 d. įvykdytas LD 

veiklų ir kontrolės atskyrimas.   

Apskaitos 
atskyrimo 
taisyklės 

Sąnaudų 
paskirsty

mo 
taisyklės 

Kainodaros 
taisyklės 
visoms 

paslaugom
s 

METODIKA, 

NUSTATANTI 

VISAS SU 

REGULIUOJAMŲ 

KAINŲ 

SKAIČIAVIMU 

SUSIJUSIAS 

TAISYKLES 



Šilumos energijos sektorius 

• LRV – kainodaros principai 

• Lyginamosios analizės aprašas 

• NŠG supirkimas 

• Pripažinimo nereguliuojamais 
tvarka 

• Pripažinimo konkurenciniais 
tvarka 

• Metodikos nauja redakcija – 
VK 

• Rinkos priežiūra 

• 2012 m. 

• Tinklų sąvadas - ? 

• Portalas  

 



Šilumos sektorius: kainų dinamika  
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Geriamojo vandens sektorius 

• Metodika 

• Lyginamosios analizės aprašas 

• Nuotekų valymo už specifinę 
taršą metodika 

• Investicijų efektas 

• ĮSTATYMAS ? 

 



Vartotojų prašymų dinamika 

MEDIACIJA 



Visai savo komandai ir kiekvienam bendradarbiui atskirai dėkoju už 

entuziazmą ir kasdieninį darbą. Sustokime ir apsidairykime – kiek daug 

nuveikta! Ir kiek daug darbų dar laukia! 



 

 

Komisijos 2011 metų veiklos ataskaitą  

rasite tinklalapyje www.regula.lt 

 

Ačiū už dėmesį! 

http://www.regula.lt/

