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VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 

PIRMININKĖS ĮŽANGINIS ŽODIS 

2011 metais – 2012-ųjų pradžioje įvykę įstatymų 

pokyčiai žymės esminį lūžį tame, kaip įstatymų leidėjas 

mato energetikos, kaip sektoriaus, sanklodą bei 

reguliuotojo vietą ir vaidmenį. Nauji (naujos redakcijos) 

Energetikos, Elektros energetikos, Gamtinių dujų, 

Atsinaujinančių energijos išteklių įstatymai, Šilumos ūkio 

įstatymo pataisos horizontalioms reguliuotojo 

funkcijoms suteikė vertikaliąją dimensiją, suformavo 

naujus uždavinius apskaitos ir kainodaros srityje, 

suteikė įgalinimus konkurencijos aktyvinimo, 

mediacijos, ūkio subjektų atitikties veiklų atskyrimo 

reikalavimams, kitose srityse. 

Nereikia abejoti, kad įstatymų leidėjo valią mes 

įgyvendinsime laiku, skaidriai ir profesionaliai. Tą jau 

įrodėme 2011 metų vasarą, per du mėnesius parengę ir 

patvirtinę visus įstatymų leidėjo mums deleguotus 

uždavinius atsinaujinančių energijos išteklių srityje ir suformavę, kiek mums buvo patikėta, veiklos 

taisyklių rinkinį investuotojams į „žaliąją“ energetiką, iš viso 17 naujų taisyklių, tvarkų, metodikų, 

nuostatų.  

Šis „žaliasis maratonas“ nesutrukdė mums parengti ir patvirtinti daug svarbių esminių pakeitimų 

kituose sektoriuose, nukreiptų į konkurencijos bei apskaitos sritį – Šilumos kainų nustatymo 

metodikos principus (Vyriausybės nutarimo projektu) bei atitinkamus Metodikos pakeitimus,  

2 sektorinius Lyginamosios analizės aprašus, Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų tvarką, Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarką, 

Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarką, Ginčų sprendimo ne 

teisme tvarką ir kitus, iš viso 63 norminius teisės aktus. Lygiagrečiai mūsų komanda vykdė 

tiesiogines funkcijas apskaitos ir kainodaros bei rinkos priežiūros srityje, kas mūsų reguliuojamų 

sektorių vartotojus įgalino sutaupyti 307 mln. Lt per kalendorinius metus. 

2011 metais, kaip ir 2010-aisiais, ir vėl teko priimti vertybinį apsisprendimą – teisė ar politika? 

Įstatymas ar trumpalaikio populiarumo regimybė? Tik šį kartą dilemą „pasiūlė“ ne municipalinio, o 

nacionalinio segmento subjektas. Džiaugiuosi, kad ir vėl pasirinkome teisę, ir šis pasirinkimas 

išreiškia mūsų pagrindines ne tik veiklos, bet ir pilietiškumo nuostatas – valstybė yra žmonių 

susitarimo dalykas, o susitarimai šiame civilizacijos raidos etape užfiksuojami ne kažkur kažkaip, 

bet teisės aktuose. Ir, jei galiojantieji nebetinka ar nebepatinka, reikalinga juos pakeisti, tačiau ne 

tiesiog ignoruoti. 

Manau, kad organizacija – kaip ir žmogus, su metais įgauna vis tvirtesnį stuburą ir vis daugiau 

išminties atsijoti trumpalaikes realijas nuo ilgalaikių tendencijų. Valstybinė kainų ir energetikos 

kontrolės komisija 2012 m. vasario 10 d. atšventė 15-os metų sukaktį, kurią pasitikome kartu su 

kolektyvu suformavę strateginį tinklelį bei užbaigę organizacinės struktūros reformas. Taigi, kaip 
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komanda ir brandi organizacija pasitinkame naujus iššūkius su tvirtomis vertybėmis ir aiškiais 

principais – vertė vartotojui per konkurenciją, investicinės aplinkos stabilumą ir rinkų skaidrumą, 

lygios sąlygos visiems rinkos dalyviams, ekonominis reguliavimas be politikos.  

Berašant šį tekstą, pasiekė žinia apie valstybinių elektros energetikos bendrovių akcininkų 

sprendimus išmokėti įspūdingo dydžio dividendus, iš viso beveik 600 mln. Lt. Vienas žinomas 

ekonomistas praėjusiais metais elektros tinklų nuosavybės transformacijas valstybiniai – privatūs –

valstybiniai konferencijoje pavadino „mirties kilpa“. Ką gi, 2012 metais turime dar vieną „mirties 

kilpą“ – ateityje dar tik uždirbsimo pelno išmokėjimas dividendams skolintais pinigais jau buvo 

matytas 2008 metais. Ką tai reiškia perspektyvoje, manau, supranta daugelis. Ir todėl dabar 

akivaizdu, kad šiais metais Komisijos jau priimtas sprendimas visiškai atsiriboti nuo faktinių tinklų 

operatorių finansinių duomenų ir formuoti savarankišką, efektyviai veikiančio tinklo apskaitos 

modelį yra kaip niekada savalaikis ir būtinas – šis modelis nuolatinėje politinės intervencijos 

grėsmėje veiks kaip bangolaužis, neleidžiantis neteisingų ir neefektyvių sprendimų finansinės 

naštos perkelti vartotojams.   

Visiškai aiškus 2012 metų darbų ir prioritetų sąrašas nesudaro prielaidų mums atsipalaiduoti.  

2012 metais patvirtinsime dar likusius Gamtinių dujų įstatymo, Energetikos įstatymo ir Elektros 

energetikos įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, dirbsime su ilgo laikotarpio vidutinių 

padidėjimo sąnaudų apskaitos modeliu (LRAIC), skelbsime specializuotus leidinius apie sektorių 

raidą, talpinsime daug informacijos tinklalapyje. Jau ir ši ataskaita turi specializuotą priedą, 

pateikiantį apžvalginę sektorių statistiką. 

2012 metais teks pasisakyti daugeliu klausimų, turinčių didelį vyksmo pagreitį bei milijardines 

sąmatas. Žinomos informacijos atskleidimą apie reiškinių ekonomiką bei finansines pasekmes 

sektoriaus būklei suprantame kaip profesinę pareigą, todėl ateinantys metai bus ne tik sudėtingi, 

bet ir įdomūs.    

 

 

Komisijos pirmininkė          Diana Korsakaitė 
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„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 pirmininkė Diana Korsakaitė. 
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SANTRAUKA 

Komisija teikė siūlymus įstatymų projektams: 

 Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui dėl reguliavimo 

sąlygų bei priemonių;  

 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektui ir įgyvendinamiesiems teisės 

aktams; 

 Komisija teikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektui dėl vartotojų ir energetikos įmonių ginčų nagrinėjimo; 

 Atsižvelgiant į įsigaliojusį Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo 

ir papildymo įstatymą bei siekiant įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatą, draudžiančią 

šilumos kainas diferencijuoti pagal šilumos punktų nuosavybę, Komisija teikė pasiūlymus 

Energetikos ministerijai dėl Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimo; 

 Komisija pagal kompetenciją teikė pasiūlymus parengtam Lietuvos Respublikos 

geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projektui. Daugelis 

Komisijos pateiktų siūlymų turėjo esminę reikšmę tobulinant įstatymo projektą;  

_________________ 

Komisija parengė projektą: 

Šilumos kainų nustatymo metodikos principų aprašą, kurį Vyriausybė patvirtino  2011 m.  

liepos 13 d. nutarimu Nr. 889. 

Komisija parengė ir patvirtino (svarbiausi norminiai aktai, pilnas sąrašas priede): 

 Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų 

nustatymo metodiką; 

 Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir 

šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodiką; 

 Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodiką; 

 Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką 

(nauja redakcija); 

 Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą; 

 Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus; 

 Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles (elektros energetikos srityje); 

 Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos srityje kainos nustatymo 

metodiką; 
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 Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašą (keitimas); 

 Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų ir 

informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašą; 

 Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 

pakeitimus; 

 Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodiką; 

 Gamtinių dujų naujų vartotojų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo įkainių nustatymo 

metodiką; 

 Reikalavimus gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms; 

 Prekybos gamtinėmis dujomis priežiūros taisykles; 

 Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo 

tvarkos aprašą; 

 Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimus; 

 Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto 

vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą; 

 Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą; 

 Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašą; 

 Šilumos paskirstymo metodą Nr. 2 (pakeitimas); 

 Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų 

nustatymo metodikos pakeitimus; 

 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką; 

 Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašą; 

 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašą;  

 Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos 

aprašą (nauja redakcija); 

 Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašą; 

 Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų 

taisykles; 

 Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisykles (papildymas). 

_________________ 
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Komisijos sprendimai 2011 m. sąnaudų apskaitos ir kainodaros priežiūros srityje įgalino 
vartotojus sutaupyti ne mažiau kaip 307 mln. Lt. (2010 m. sprendimai – 458 mln. Lt). Pagal 
sektorius, šie sprendimai pasiskirstė taip:  

 gamtinių dujų vartotojai sutaupys 32,5 mln. Lt. Komisija gamtinių dujų sektoriuje 
kainų reguliavimą taiko 7 ūkio subjektų atžvilgiu. 2011 metais buvo atliekami 
infrastruktūrinių paslaugų kainų metiniai perskaičiavimai. 2011 m. pasikeitus įstatymui, nuo 
2012 metų gamtinių dujų tiekimo kainos tapo nereguliuojamos;                                           

 energijos vartotojai sutaupys apie 237 mln. Lt. Komisija elektros energetikos 
sektoriuje reguliavimą taiko virš 200 ūkio subjektų atžvilgiu. 2011 metais buvo atliekami 
kainų metiniai perskaičiavimai (2010 m. buvo nustatomos ilgalaikės kainos); 

 šilumos energijos vartotojai sutaupys 36 mln. Lt. Komisija šilumos sektoriuje 
reguliavimą taiko 57 ūkio subjektų atžvilgiu. 2011 m. buvo nustatytos bazinės kainų 
dedamosios 19 subjektų bei atlikti kainų dedamųjų perskaičiavimai 27 subjektams 
(praėjusiais metais atitinkamai 13 ir 22 subjektams); 

 geriamojo vandens vartotojai sutaupys 1,7 mln. Lt. Komisija geriamojo vandens ir 
nuotekų tvarkymo sektoriuje reguliavimą taiko 73 ūkio subjektų atžvilgiu. 2011 m. Komisija 
suderino geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainas 11 ūkio subjektų (paėjusiais 
metais – 10 subjektų). 

1 lentelė. Gamtinių dujų sektoriaus rodikliai 

  2009 m. 2010 m. 2011 m. Pokytis 

Licencijuotų sektoriaus dalyvių skaičius 7 13 (5*) 15 (7*) +2 

Dujų sektoriaus pajamos už metus mln. Lt 1.663 2.254 2.407 +6,8 proc. 

Dujų sektoriaus pardavimai natūriniais mln. m3 2.681 3.069 3.375 +10 proc. 

Dujų sektoriaus investicijos iš viso, mln. Lt 92 118 64,6 -45,3 proc. 

*- licencijuojamos veiklos nevykdė  

Šaltinis: Komisija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
10 

 
 

2 lentelė. Gamtinių dujų sektoriaus infrastruktūrinių paslaugų kainų 

viršutinių ribų dinamika, Lt už tūkst. m3 

Ūkio subjektas 
Iki  

2010-12-31 
Iki  

2011-12-31 
Nuo  

2012-01-01 
Pokytis, proc. 

AB „Lietuvos dujos“, tiekimas*  53,70 51,69 - - 

AB „Lietuvos dujos“, transportas  207,46 200,17 207,11 3,5 

UAB „Dujotekana“, tiekimas*  44,32 42,75 - - 

UAB „Fortum Heat Lietuva“, tiekimas*  7,06 7,00 - - 

UAB „Fortum Heat Lietuva“, skirstymas  134,40 136,95 150,53 9,9 

UAB „Haupas“, tiekimas*  91,00 85,33 - - 

UAB „Intergas”, skirstymas 92,64 83,87 85,65 2,1 

UAB „Intergas”, tiekimas* 7,34 9,65 - - 

UAB „Druskininkų dujos", skirstymas  1213,2 1383,3 1446,55 4,6 

UAB „Druskininkų dujos", tiekimas* 119,07 134,92 - - 

AB agrofirma „Josvainiai“ skirstymas  54,42 59,27 8,9 

*- nuo 2012 metų nereguliuojama.  

Šaltinis: Komisija. 

 

3 lentelė. Elektros energijos sektoriaus rodikliai 

 2009 m. 2010 m. 2011 m. Pokytis 

Sektoriaus dalyvių skaičius* 201 202 237 +17,3 

Elektros energijos sektoriaus pajamos už 
metus mln. Lt 

2.520 2.783 2.839 + 2,0 proc. 

Elektros sektoriaus pardavimai natūriniais 
TWh, 

9,16 9,22 9,38 +1,7 proc. 

Elektros sektoriaus investicijos iš viso, 
mln. Lt 

374,1 332,7 407,1** +22,4 proc. 

* dalyvių skaičius su nepriklausomais tiekėjais 

** planinės investicijos 

Šaltinis: Komisija. 
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4 lentelė. Elektros sektoriaus viršutinių kainų ribų dinamika, ct/kWh 

Ūkio subjektas 
Galiojusi 
2010 m., 
ct/kWh 

Ūkio  
subjekto 

projektas, 
ct/kWh 

Komisijos 
nustatyta 
2011 m., 
ct/kWh 

Skirtumas 
nuo ūkio 
subjekto 

projekto, % 

Nepripažinta 
sąnaudų, mln. 

Lt 

LITGRID AB, perdavimas  2,32 2,42 2,32 -4,1 5,7 

AB LESTO, skirstymas, VĮ/ŽĮ 4,89/6,39 4,92/6,46 4,88/6,41 -0,8/-0,8 2,38/2,4 

UAB „E-Tinklas“, skirstymas, VĮ/ŽĮ  12,45/7,18 13,07/7,65 13,72/8,06 +5/+5,4 0,069/0,07 

AB „Achema“  3,11 2,5 2,5 0 0 

AB „Akmenės cementas“, 
skirstymas VĮ/ŽĮ 

6,7/7,4 6,57/10,9 5,31/8,39 -19,2/-23 0,042/0,001 

AB „Lifosa“, skirstymas, VĮ/ŽĮ 9,25/9,64 9,33/9,72 9,22/9,59 -1,2/-1,3 0,0006/0,0002 

AB „Lietuvos energija“ (AB Lietuvos 
elektrinė), tretinio rezervo kaina 
LT/MW/h 

12,2 26,4 12,2 46,2 13,8 

AB „Lietuvos energija“ (AB Lietuvos 
elektrinė), energijos kaina 

30,75 38,88 37,27 -4,1 24,3 

AB „Lietuvos energija“ (AB Lietuvos 
elektrinė), sąnaudos elektros 
energijos tiekimo saugumui ir 
sistemos rezervams užtikrinti 
(VIAP) 

    166,3 

Atominės energetikos darbo 
saugumui užtikrinti (VIAP) 

    22 

Skirstomojo tinklo parengimas 

atsinaujinančių energijos išteklių 
gamybos integravimui (VIAP) 

     

Iš viso:     237,1 
 

Šaltinis: Komisija. 

 

5 lentelė. Šilumos sektoriaus rodikliai 

 
2009 m. 2010 m. 2011 m. Pokytis 

Sektoriaus dalyvių skaičius 58 58 59 1 

Šilumos sektoriaus pajamos už metus mln. Lt 1.707 1.708 1.696  -0,7 proc. 

Šilumos sektoriaus pardavimai, GWh 7748 8175 7279 -11 proc. 

Šilumos sektoriaus investicijos iš viso, mln. Lt 148 222 324  +45,9 proc. 

 

Šaltinis: Komisija. 
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6 lentelė. Šilumos sektoriaus kainų/sąnaudų palyginimas 

*šilumos kainos apskaičiuotos, naudojant bazinės kainos dedamųjų nustatymo metu taikytas kuro kainas. 
Šaltinis: Komisija. 

 

7 lentelė. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriaus rodikliai 

 
 

2009 m. 2010 m. 2011 m. Pokytis 

Sektoriaus dalyvių skaičius 73 73 73 - 

Sektoriaus pajamos už metus mln. Lt 404,6 412,4 421,1 + 2,1 proc. 

Sektoriaus pardavimai, mln. m3     

Geriamojo vandens  91,16 89,07 88,6 -0,5 proc. 

nuotekų 85,74 85,11 85,3 +0,2 proc. 

Vandens sektoriaus investicijos iš viso, mln. Lt 552 443 527 +18,9 proc. 

 

Šaltinis: Komisija. 

 

Ūkio subjektai, kuriems 2011 m. 
nustatytos šilumos bazinių kainų 

dedamosios  

Galiojusi 
kaina, 
ct/kWh 

Ū. s. 
projektas, 
ct/kWh 

Komisijos 
nustatyta, 

ct/kWh 

Kainos pokytis 
nuo ū. s. 

projekto, % 

Komisijos 
sumažintos 

sąnaudos, tūkst. Lt 

UAB Ignalinos šilumos tinklai 18,50 21,47 19,14 -10,9% -1.182,7 

AB „Jonavos šilumos tinklai“ 21,18 22,10 20,06 -9,2% -1.076,6 

UAB „Kaišiadorių šiluma“ 23,22 23,70 22,09 -6,8% -332,0 

UAB „Lazdijų šiluma“ 24,42 23,79 21,63 -9,1% -292,0 

UAB „Litesko“ filialas „Alytaus 
energija“ 

28,67 30,43 27,37 -10,1% -8.709,6 

UAB „Litesko“ filialas „Kelmės 
šiluma“ 

21,26 25,61 21,99 -14,1% -1.453,5 

UAB „Litesko“ filialas 
„Marijampolės šiluma“ 

31,16 30,44 27,74 -8,9% -5.699,2 

UAB „Nemenčinės 
komunalininkas“ 

33,16 33,67 30,72 -8,8% -740,2 

UAB „Pakruojo šiluma“ 34,88* 32,91 31,33 -4,8% -256,8 

UAB „Plungės bioenergija“ 13,15 12,43 11,10 -10,7% -742,7 

UAB „Radviliškio šiluma“ 24,78* 19,88 19,02 -4,3% -461,7 

UAB „Raseinių šilumos 
tinklai“ 

24,58* 23,73 22,22 -6,4% -208,7 

UAB „Šakių šilumos tinklai“ 27,52* 31,15 26,34 -15,4% -1.002,7 

UAB „Šalčininkų šilumos 
tinklai“ 

26,39 27,02 26,96 -0,2% -614,4 

UAB Tauragės šilumos tinklai 19,39 22,14 18,01 -18,7% -2.264,4 

UAB „Utenos šilumos tinklai“ 17,65 17,96 17,66 -1,7% -428,1 

UAB „Varėnos šiluma“ 21,79* 23,51 19,65 -16,4% -1.590,2 

VšĮ Velžio komunalinis ūkis 29,32* 25,97 24,63 -5,2% -298,1 

VĮ „Visagino energija“ 23,84* 25,24 23,36 -7,4% -9.653,8 

Iš viso: 
    

-37.007,4 

Komisija 27 šilumos tiekimo  
įmonėms atliko šilumos kainų  
dedamųjų perskaičiavimą 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

+865,4 

Iš viso: 
    

-36.142,0 
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8 lentelė. Vandens sektoriaus kainų/sąnaudų palyginimas 

Ūkio subjektas 
Galiojanti, 

Lt/m3 

Ū. s. 

projektas

, Lt/m3 

Komisijos 

suderinta, 

Lt/m3 

Skirtumas 

nuo ū. s. 

projekto, % 

Nepripažinta 

sąnaudų, 

tūkst. Lt 

UAB „Molėtų vanduo“ 5,99 8,84 7,62 -13,8 -202 

UAB „Jurbarko vandenys“ 5,74 6,42 6,43 +0,2 -69 

UAB „Skuodo vandenys“ 4,93 9,14 6,79 -25,7 -111 

UAB „Druskininkų vandenys“ 3,44 4,52 4,26 -5,8 -389 

UAB „Zarasų vandenys“ 7,20 7,70 7,67 -0,4 -38 

UAB ,,Šilutės vandenys“ 5,05 8,15 8,03 -1,5 -701 

UAB ,,Didžiasalio komunalinės 

paslaugos“ 

2,11 5,16 4,50 -12,8 -26 

UAB ,,Rietavo komunalinis ūkis“ 5,63 7,86 7,11 -9,5 -81 

UAB ,,Krekenavos komunalinis 

ūkis“ 

3,35 5,71 4,79 -16,1 -11 

VšĮ Velžio komunalinis ūkis 3,93 7,80 5,74 -26,4 -6 

Skemų socialinės globos namai 3,21 3,33 2,80 -15,9 -23 

Iš viso: 11     -1.657 

 

Šaltinis: Komisija. 
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1. KOMISIJOS MISIJA, TIKSLAI 

2012 m. vasario 10 d. Komisija paminėjo 15 metų veiklos sukaktį. Šiuo metu Komisijai vadovauja 

jau trečiasis Komisijos pirmininkas – Diana Korsakaitė, Seimo nutarimu paskirta 2010 m. 

sausio 21 d. Komisijos nariai – Danas Janulionis (pirmininko pavaduotojas), Jonas Grigas, Žilvinas 

Klimka, Vygantas Vaitkus. Per 15 metų Komisijos nariais buvo paskirti 10 energetikos, ekonomikos, 

teisės ekspertų. 

Komisijos nariai kartu su struktūrinių padalinių vadovais strateginio planavimo sesijose, įvertinę 

15 metų veiklos praktiką bei iššūkius ateinančių 10-15 metų perspektyvoje, suformulavo naują 

energetikos reguliuotojo misiją – užtikrinti vartotojams energetinių paslaugų kokybę ir 

prieinamumą, sudarant lygias veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams. 

Suformulavus Misiją, kolektyvo diskusijose gimė ir Strateginis tikslas – sukurti patikimą, 

nepriklausomą energetinių sektorių ekonominio reguliavimo sistemą, užtikrinančią 

energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą vartotojams, bei kiti strateginio tinklelio 

elementai. 

1 pav. Komisijos 2012 – 2014 metų strateginis tinklelis 

 

Šaltinis: Komisija. 
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Komisijos prioritetinės veiklos kryptys:  

 vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga; 
 skaidrių, nediskriminacinių, prognozuojamų veiklos sąlygų sektoriuje užtikrinimas, skatinant 

konkurenciją, savireguliaciją ir technologinę kaitą; 
 subjektų veiklos efektyvumo didinimas, taikant skatinamąsias ekonominio reguliavimo bei 

reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo priemones; 
 integracija į vieningos ES rinkos bei reguliavimo erdvę; 
 skaidrumas, viešumas, atvirumas, lankstumas institucinėje veikloje. 

Komisijos veiklos sritys: 

 ELEKTROS ENERGIJOS SEKTORIUS:  iškastinis kuras 91,6 proc., atsinaujinantys 8,4 proc. 

 ŠILUMOS ENERGIJOS SEKTORIUS:  iškastinis kuras 77 proc., atsinaujinantys 23 proc. 

 GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUS:  iškastinis kuras 100 proc.  

 GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ SEKTORIUS:  atsinaujinantys 100 proc. 

 TRANSPORTO (KELTŲ PER KURŠIŲ MARIAS) SEKTORIUS:  iškastinis kuras 100 proc. 

2 pav. Komisijos veiklos sritys 

 

Šaltinis: Komisija. 
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2. ENERGETIKOS SEKTORIAUS REGULIAVIMO TEISINĖS APLINKOS 

POKYČIAI 

 

2011 – 2012 metais iš esmės pasikeitė įstatyminė bazė, įstatymų leidėjui priėmus naujus (naujos 

redakcijos) Atsinaujinančių išteklių energetikos, Gamtinių dujų,  Elektros energetikos,  
Energetikos įstatymus, taip pat Šilumos ūkio įstatymo pataisas.  

 
Naujasis 2011 metų energetikos įstatymų paketas Komisiją įpareigojo įgyvendinti daugiau uždavinių ir 

vykdyti įvairesnes funkcijas reguliavimo bei rinkos priežiūros srityje, taip pat sustiprino energetikos 
reguliuotojo statusą bei išgrynino reguliavimo institucijos padėtį viešojo administravimo institucijų 

sanklodoje. 

 
Nacionalinio lygmens teisėkūroje Komisija dalyvavo teikdama konkrečius siūlymus svarstomiems 

įstatymams bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Energetikos ministerijos rengiamiems teisės aktų 
projektams.  

 

 

2.1. Elektros energetikos sektorius 

Komisijos teikti pasiūlymai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektui:  
 

 nustatyti technologiškai neutralių aukcionų mechanizmą paramai už elektros energijos, 

naudojant atsinaujinančius energetikos išteklius, gamybą gauti. Technologiškai neutrali 

parama, kurios dydis aukcionuojamas, būtų sąlygojusi mažiausią įmanomą finansinę naštą 

vartotojams, kurie ir yra tikrieji paramos energijos, naudojant atsinaujinančius išteklius, 

gamybai teikėjai; 

 numatyti paramos teikimą „ūkio subjektams“ (ne įmonėms, ne gamybos įrenginiams, kt.), 

pastaruosius traktuojant Konkurencijos įstatymo numatyta apimtimi. Šiuo siūlymu Komisija 

siekė preventyviai užkirsti kelią dirbtinai skaidyti elektrinių parkus su tikslu gauti didesnę 

paramą, numatomą smulkiesiems gamintojams, ir išvengiant dalyvavimo aukcionuose. Nors 

į šį siūlymą nebuvo atsižvelgta, manytina, kad prie  šio klausimo bus grįžta netolimoje 

ateityje, įsitikinus, kad, kaip ir buvo Komisijos numatyta, dideli ūkio subjektai skaido savo 

instaliuotas galias į smulkius vienetus (iki 30 kW), taip užsitikrinant maksimalią paramą, kuri 

pagal principinę įstatymo leidėjo viziją  buvo skirta paskatinti pačius smulkiausius, „namų 

ūkio“ gamintojus; 

 numatyti konkrečią elektrinės įrengtąją galią, kuriai esant, elektrinė būtų prijungiama 

nemokamai prie elektros tinklų; 

 numatyti fondą, iš kurio būtų finansuojamas lengvatinis tarifas šilumos siurbliams, arba 

palikti tik investicijų į šilumos siurblius (įskaitant ir būtinos šiems siurbliams įrengti 

sąnaudas) skatinimą; 

 numatyti aiškų paramos lėšų kontrolės mechanizmą su už kontrolę atsakingu viešojo 

administravimo subjektu. 
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Komisija ne kartą teikė siūlymus dėl atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo kvotų ir aukcionų 

regionų nustatymo bei Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti 

skatinimo tvarkos aprašo rengimo: 

 užtikrinti fiksuotų tarifų taikymo skaidrumą, aiškiau ir tiksliau reglamentuoti tarifų taikymo 
tvarką, numatyti visus praktinius tarifų taikymo atvejus, ypač pereinamuoju laikotarpiu nuo 
2011 m. gegužės 12 d. iki 2012 m. sausio 1 d.;  
 

 sukonkretinti projekto nuostatas, susijusias su šilumos siurbliams taikoma parama; 
 

 numatyti subjektą, kuris atliktų bendrą kontrolę, kad gamintojams nebūtų suteikiama 
dviguba parama;  
 

 nustatyti mechanizmą, kaip bus naudojamos tos perteklinės skatinimo kvotos, kurias bus 
gavę skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną laimėję gamintojai, bet visos laimėtos kvotos 
neišnaudotos;  
 

 numatyti skatinimo kvotų galiojimo terminą, sietiną su plėtros leidimo išdavimo terminu. 
 

Komisija teikė savo siūlymus Vyriausybės nutarimo „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų 

patvirtinimo“ projektui: 

 nurodyti, koks subjektas ir kaip nustato didžiausią leistiną elektrinių įrengtąją suminę galią 
viename regione, kai numatytas 40 procentų ribojimas elektrinių parko įrengtajai galiai 
prijungti, bet nenumatyta, kaip šis ribojimas siejasi su skatinimo kvota ir koks subjektas bei 
kaip (kokiais kriterijais remiantis) nustato didžiausią leistiną elektrinių įrengtąją suminę 
galią regione; 
 

 išskirstyti skatinimo kvotas proporcingai kiekviename regione kiekvienai gamintojų grupei 
atskirai regionuose, nes  skatinimo kvotų išskyrimas tik vienai grupei – vėjo elektrinėms, 
kitoms grupėms paliekant bendrą skatinimo kvotą, kelia praktinių problemų rengiant 
skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus ir lemia netolygią bei neefektyvią atsinaujinančių 
išteklių energetikos plėtrą; 

 
 nustatyti detalią skatinimo kvotų registro administravimo tvarką arba numatyti teisės aktą, 

kuriuo ši tvarka būtų detaliai reglamentuojama; 
 

 papildyti projektą nuostata, kuri numatytų draudimą naudoti gautą skatinimo kvotą kitame 
regione ar kitiems projektams, nei tas, kuriam skatinimo kvota buvo gauta, siekiant išvengti 
skirtingų teisės aktų interpretacijų ir piktnaudžiavimo suteiktomis skatinimo priemonėmis. 

 

Komisija teikė siūlymus dėl Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1462 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos elektros energetikos įstatymą“ pakeitimo“ projekto, kuriuo buvo numatoma 

panaikinti Energetikos ministerijai Vyriausybės suteiktus įgaliojimus tvirtinti viešuosius interesus 

atitinkančių paslaugų (VIAP) sąrašą, šių paslaugų teikimo tvarkos aprašą, kitus VIAP teikimo 

turimus įgaliojimus elektros energetikos sektoriuje. Komisija pažymėjo, jog priėmus siūlomą 

Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo nenumatomas atitinkamų funkcijų perdavimas VIAP teikimo 

srityje kitam subjektui, atsirastų teisinis neapibrėžtumas, nebūtų užtikrinamas Elektros 
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energetikos įstatymo įgyvendinimas bei teisiškai teisingas VIAP teikimo schemos 

reglamentavimas.  Atitinkamai, numatant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu panaikinti 

Energetikos ministerijai suteiktus įgaliojimus VIAP teikimo srityje, turėtų būti: 

 teikiamas visas teisės aktų projektų paketas, kuriuo numatoma, kokiam subjektui, 
vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo nuostatomis, perduodami VIAP sąrašo, jų 
teikimo tvarkos aprašo, kiti VIAP teikimo elektros energetikos sektoriuje turimi įgaliojimai ir 
funkcijos; 

 ir teikiami VIAP sąrašo ir VIAP teikimo aprašo projektai, kuriais būtų užtikrintas teisinis 
reguliuojamų santykių tęstinumas bei skaidrumas. 

 
 
Komisija teikė pasiūlymus Energetikos ministerijai „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-215 „Dėl viešuosius interesus 
atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto: 

 nediferencijuoti VIAP lėšų mokėtojų ir neperkelti didžiausio VIAP lėšų mokėjimo naštos 
buitiniams elektros energijos vartotojams; 

 neleisti gamintojams, atsakingiems už elektros energijos tiekimo saugumą, elektros 
energiją gaminti kitoje, nei nustatyta, Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje elektrinėje, 
kad būtų užtikrintas VIAP lėšų rinkimo ir mokėjimo skaidrumas bei proporcingumas. 

 
 
Komisija teikė siūlymus Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių 
projektui dėl reikalavimų asmenims, siekiantiems gauti licenciją, pateiktinos informacijos 
apimties, nagrinėjimo tvarkos ir terminų.  
 

 
Komisija taip pat teikė pasiūlymus Energetikos ministerijai dėl Europos Komisijos energijos 
vartojimo efektyvumo direktyvos, pakeisiančios 2004 m. vasario 11 d. Europos Tarybos 
ir Parlamento direktyvą 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis 
naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje ir 2006 m. balandžio 5 d. 
Europos Tarybos ir Parlamento direktyvą 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo 
efektyvumo ir energetinių paslaugų, projekto: 

  atsisakyti nuostatos, kad kogeneracijos įrenginiais pagaminta elektros energija būtų 
persiunčiama pirmumo teise, kadangi būtų ribojama konkurencija elektros rinkoje ir 
vartotojų teisė pasirinkti tiekėją; 

  atsisakyti arba papildyti nuostatas, kuriomis buvo siūloma perdavimo sistemos ir skirstymo 
tinklų operatoriams skatinti kogeneracinių jėgainių prisijungimą prie elektros tinklų tose 
vietose, kuriose yra elektros energijos poreikis, tačiau direktyvos projekte nebuvo 
numatyta, kuriomis priemonėmis tai turėtų būti daroma.   
 

Siekiant įgyvendinti 2012 m. vasario 7 d. įsigaliojusio Elektros energetikos įstatymo reikalavimus 
dėl perdavimo veiklos atskyrimo įvykdymo ir tuos reikalavimus atitinkančio perdavimo sistemos 
operatoriaus paskyrimo, buvo parengtas ir 2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-41 patvirtintas 
Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo dokumentų, duomenų 
ir informacijos pateikimo tvarkos ir sąlygų aprašas, kuriuo nustatoma reikiamos 
informacijos pateikimo Komisijai apimtis, tvarka ir sąlygos.  
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2.2. Gamtinių dujų sektorius 

Komisija teikė siūlymus Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 

projektui: 

 atsisakyti gamtinių dujų tiekimo veiklos licencijavimo. Asmenys, norintys prekiauti 

gamtinėmis dujomis, turėtų pranešti Komisijai apie savo ketinimą vykdyti gamtinių dujų 

tiekimo veiklą, kaip tai yra nustatyta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 9 straipsnyje. Tai 

sumažintų gamtinių dujų rinkos dalyvių administracinius ir finansinius kaštus bei sudarytų 

palankesnes prekybos gamtinių dujų biržoje sąlygas; 

 mažinti prekybos gamtinėmis dujomis gamtinių dujų biržoje reikalavimus, neribojant 

asmenų licencijavimo procedūromis ir suteikiant teisę vykdyti ne tik didmeninio pobūdžio 

prekybą; 

 Įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje įtvirtinti ex-ante gamtinių dujų tiekimo kainos reguliavimo 

principą, jei rinkos tyrimo metu būtų nustatyta, kad dėl veiksmingos konkurencijos 

trūkumo ūkio subjektas gali taikyti pernelyg dideles kainas (t. y. ūkio subjektas turi 

galimybių ir paskatų atitinkamai elgtis). Greta numatyto ex- Ex-ante reguliavimo esmė – 

užkirsti kelią galimiems, potencialiems pažeidimams, todėl ex-ante reguliavimas yra 

orientuotas į ateitį. Šiuo metu galioja ex-post principas;  

 suteikti Komisijai įgaliojimus nustatyti laikinas kainų viršutines ribas ne tik tiekimo, bet 

visoms reguliuojamoms veikloms. Priešingu atveju, Komisijai neturint tokių įgaliojimų, 

Įstatymu įtvirtintas teisinis reguliavimas nepasiektų jam nustatytų tikslų. Pagal įstatymo  

9 straipsnio 8 dalį Komisija turi teisę nustatyti laikiną tiekimo kainos viršutinę ribą, kol 

asmuo įgyvendina 9 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Įvertinusi tai, jog tokia įstatymo 

nuostata nepagrįstai apriboja minėto straipsnio 4 dalyje įtvirtintos teisės normos veikimą, jį 

siejant išimtinai su laikinos tiekimo kainos viršutinės ribos nustatymo procedūra, Komisija 

pateikė pasiūlymus dėl įstatymo nuostatų pakeitimo; 

 aiškiau ir nuosekliau reglamentuoti garantinio gamtinių dujų tiekimo veiklą. Egzistuojantis 

teisinio reguliavimo neapibrėžtumas sąlygotų praktinio Įstatymo nuostatų taikymo 

problemas. Įstatyme nėra numatyta, kaip būtų užtikrinamas garantinis gamtinių dujų 

tiekimas vartotojams, jeigu būtų sustabdomas ar panaikinamas skirstymo sistemos 

operatoriaus toje teritorijoje licencijos galiojimas dėl licencijuojamos veiklos pažeidimų ar 

dėl kitų priežasčių jis atsisakytų arba nebegalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų vartotojams.  

 numatyti Įstatyme išimtis uždaroms gamtinių dujų sistemoms. Lietuvoje yra pramonės 

įmonių, kurių teritorijose yra mažų gamtinių dujų skirstymo sistemų bei sistemų, kuriomis 

dujos tiekiamos šios sistemos savininkams ir kurios galėtų būti vertinamos kaip uždaros 

sistemos, todėl tikslinga palengvinti tokioms sistemoms tenkančią administracinę naštą. 

 panaikinti nuostatą, kad gamtinių dujų rinkos operatoriaus patiriamos sąnaudos 

įtraukiamos į perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, nes tai sudaro sąlygas kryžminiam 

subsidijavimui tarp atskirų veiklų. 

 
Komisija pateikė siūlymus Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, 
tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių projektui: 

 nustatyti informacijos, kurią asmenys privalo pateikti Komisijai, sąrašą, tam, kad Komisija 

galėtų kontroliuoti asmenų, siekiančių gauti atitinkamą gamtinių dujų licenciją, atitikimą 
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Gamtinių dujų įstatymo nustatytiems reikalavimams, susijusiems su nuosavybės atskyrimu 

ir neleistina kontrole; 

 detaliai reglamentuoti perdavimo, skirstymo sistemos ir rinkos operatorių paskyrimo ir 

licencijos išdavimo procedūrą, siekiant įgyvendinti skaidrią ir aiškią tvarką licencijuojant 

šiuos operatorius; įtvirtinti nuostatą dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo, įskaitant 

informacijos Komisijai pateikimo ir būtinos informacijos gavimo iš kitų asmenų principus, 

užtikrinant efektyvų licencijavimo procesą, pateiktas pasiūlymas dėl tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo. 

 

2.3. Šilumos energetikos sektorius 

Atsižvelgiant į įsigaliojusį Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir 

papildymo įstatymą  bei siekiant įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatą, draudžiančią šilumos 

kainas diferencijuoti pagal šilumos punktų nuosavybę, Komisija teikė pasiūlymus Energetikos 

ministerijai dėl Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimo: 

 nurodyti Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinamuosiuose  teisės aktuose už šilumos tiekėjams 

nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų remontą ir būklės atstatymą atsakingus 

asmenis; 

 reglamentuoti šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų remonto ir būklės atstatymo 

sąnaudų padengimą, priešingu atveju galimai iškils sunkumų šilumos tiekėjams vykdyti 

nenutrūkstamą jiems nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūrą, remontą ir 

būklės atstatymą; 

 spręsti investicijų į šilumos punktus atsipirkimo klausimą įgyvendinamuosiuose teisės 

aktuose nurodant, kaip šilumos tiekėjai turi elgtis, kai yra būtina renovuoti jiems 

nuosavybės teise priklausančius šilumos punktus, taip pat reglamentuoti, ar šilumos tiekėjai 

turi investuoti į šilumos punktus, kai pagal su savivaldybės taryba suderintus investicinius 

planus yra įsipareigoję likviduoti grupines boilerines, įrengiant daugiabučiuose namuose 

individualius šilumos punktus. 

 

Šiame kontekste paminėtini ir Komisijos teikti pasiūlymai dėl Energetikos ministro įsakymo „Dėl 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl pastato 

šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

projekto. Komisija siūlė minėtame teisės akte: 

 detaliai įgyvendinti įstatymą ir įvardinti, kokie teisės aktai reglamentuoja šilumos tiekėjams 

priklausančių šilumos punktų kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis eksploatavimo 

sąnaudas 

 arba  

 apraše nustatyti remonto darbams reikalingų medžiagų ir įrengimų sąnaudų, kurios nėra 

įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos eksploatavimo tarifą, apmokėjimo 

sąlygas. Komisija pateikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 

3, 20, 22, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. XIP-

2915, kuriems pritarė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas: 
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 numatyti leidimo verstis daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo 

(eksploatuotojo) veikla galiojimo panaikinimo atvejus; 

 reglamentuoti baudų skyrimo procedūras.  

 

Komisija pateikė siūlymus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektui - atsisakyti Komisijos funkcijos tvirtinti atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų 

normatyvus vienam kvadratiniam metrui naudingojo būsto ploto šildyti, vienam kubiniam metrui 

vandens pašildyti ir vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), kaip neatitinkančios Komisijos 

uždaviniams ir tikslams, nustatytiems pagrindiniuose Komisijos veiklą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose. 

 

Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklių pakeitimo projektui, kurį teikė Energetikos 

ministerija, Komisija pateikė pasiūlymus dėl šilumos punkto įrenginiuose sunaudojamos elektros 

energijos apskaitos reglamentavimo, į kuriuos buvo atsižvelgta.  

 
Komisija taip pat teikė pasiūlymus Šilumos tarybos nuostatų, tvirtinamų Energetikos ministro 
įsakymu, projektui: 

 patikslinti nuostatas dėl šilumos tarybos narių skaičiaus; 
 patikslinti tarybos veikloje dalyvaujančias institucijas;  
 aiškiau reglamentuoti posėdžio darbotvarkės rengimą, nuomonės pateikimo tvarkos ir kitus 

organizacinius klausimus. 
 

2011 metais Komisija atkreipė Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesį į 2011 m. vasario 9 d. 

Vyriausybės nutarimo Nr. 182 ,,Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimų už šilumą 

pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ (Žin., 2011,  

Nr. 22-1055) veikimą praktikoje ir siūlė įvertinti: 

 ar šis norminis teisės aktas pasiekė tikslus, kurie buvo keliami jį priimant; 

 ar jo veikimas nesukėlė nenumatytų neigiamų pasekmių. 

Minėtu nutarimu Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai buvo suteikti įgaliojimai rinkti bei 

vertinti iš šilumos tiekėjų informaciją apie buitiniams šilumos vartotojams šilumos tiekėjų teikiamas 

sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją, taip pat vertinti iš 

buitinių šilumos vartotojų gautą informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už 

šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją, o esant pagrindui manyti, kad šilumos tiekėjų 

pateiktos sąskaitos (mokėjimo už šilumą pranešimai) galbūt pažeidžia buitinių šilumos vartotojų 

teises, imtis visų leistinų teisės aktuose numatytų priemonių pažeidimams pašalinti ir prireikus 

pateikti informaciją pagal kompetenciją Komisijai arba Energetikos inspekcijai. Atsižvelgiant į šių 

funkcijų turinį bei Komisijos teisės aktuose nustatytos kompetencijos apimtį, Komisija kėlė 

klausimą, ar tokios Vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijos nedubliuoja Komisijos funkcijų, 

turint omenyje tai, kad tarnyba tokio pobūdžio skundų nenagrinėja, o, remdamasi Viešojo 

administravimo įstatymu, persiunčia Komisijai nagrinėti pagal kompetenciją. 
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2.4. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektorius 

Komisija pagal kompetenciją teikė pasiūlymus Aplinkos ministerijos parengtam Lietuvos 

Respublikos geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo projektui. 

Daugelis Komisijos pateiktų pasiūlymų turėjo esminės reikšmės tobulinant įstatymo projektą. 

Komisija siūlė: 

 nustatyti konkrečius tikslus, kurių siekiama Projektu (koreguoti Projekto 1 straipsnį) ir kurių 

įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su veikla geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sektoriuje; 

 numatyti aiškią Projekto įgyvendinimo tvarką, nustatyti pereinamą laikotarpį, per kurį 

geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiantiems asmenims būtų 

išduotos licencijos, nustatytos kainos, taip pat įtvirtinti geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros perdavimą viešajam geriamojo vandens tiekėjui ar 

nuotekų tvarkytojui, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo 

ypatumus, kai esančiam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui licencija nėra 

išduodama ir pan.; 

 patobulinti projekte vartojamą vartotojo sąvoką ir įtvirtinti paslaugos gavėjo sąvoką; 

 suderinti nuostatas, reglamentuojančias prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo tinklų 

paslaugų teikimą; 

 papildyti nuostatas, reglamentuojančias Komisijos funkcijas geriamojo vandens teikimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo srityje; 

 numatyti garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo reglamentavimą; 

 tobulinti nuostatas, susijusias su sąnaudų apskaita ir kainodara, numatant ilgalaikes kainas 

(3-5 metai) ir kasmetinį jų perskaičiavimą.  

 

2.5. Kiti teisės aktai 

Komisija teikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 

projektui Nr. XIP-2604 Komisijos veiklai aktualiais klausimais. Atsižvelgdama į tai, kad Komisijos 

veikla, nagrinėjant vartotojų ir energetikos įmonių ginčus įvairiuose energetikos sektoriuose, 

įstatymais buvo reglamentuota nenuosekliai, nebuvo detalizuotos ginčų nagrinėjimo procedūros, 

vartojamos skirtingos sąvokos, buvo neaiški Komisijos priimamo sprendimo galia ir jo vykdymas, 

Komisija pateikė šiuos siūlymus:  

 nustatyti, kad sprendimai, išnagrinėjus ginčą, šalims būtų privalomi; 

 nustatyti, kad ginčų nagrinėjimui nebūtų taikomas Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, o 

būtų taikomos specialios Energetikos įstatyme įtvirtintos taisyklės; 

 nustatyti vienodas buitinių ir kitų vartotojų ginčų su energetikos įmonėmis nagrinėjimo 

procedūras. 

 

Komisija teikė pasiūlymus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 

projektui dėl suderinimo tam tikrų projekto nuostatų su Gamtinių dujų ir Energetikos įstatymais: 

 suderinti projekto 320 straipsnio, kuriame įtvirtina administracinė atsakomybė už dujų 

naudojimo normų arba režimo nesilaikymą, arba detalizuoti šį straipsnį, papildant jį 
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kriterijais, lemiančiais veiksmų priskyrimą administraciniams nusižengimams, t. y. nurodant, 

kad įtvirtinta administracinė atsakomybė neapima ekonominių sankcijų taikymo; 

 suderinti projekto 324 straipsnyje vartojamą paskirstymo sąvoką su Energetikos įstatyme 

įtvirtinta energijos skirstymo sąvoka; 

 suderinti projekto 326 straipsnyje vartojamas sąvokas su Geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatyme įtvirtintomis geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų 

tiekėjo sąvoka. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Pranešimų ir informacijos apie nustatomus 

ar panaikinamus įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus teikimo“ 

projekte Komisija pasiūlė patikslinti dokumentų derinimo procedūras:  

 nustatyti konkrečius išvadų pateikimo dėl teisės aktų terminus; 

 konkretizuoti išvadų pateikimo procedūrą, institucijai priėmus teisės aktą, nurodant 

dokumentus, dėl kurių Ūkio ministerija teikia išvadas. 

 
Atsižvelgiant į nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 

(Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 34 straipsnio 3 ir 4 dalis, kuriomis remiantis 

Komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir 

energetikos įmonių skundus bei ginčus pagal Komisijos nustatytas skundų ir ginčų nagrinėjimo 

taisykles, laikantis Energetikos įstatyme numatytų reikalavimų, buvo patvirtintas Išankstinės 

privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašas: 

 sudaro sąlygas vartotojams, energetikos įmonėms ir geriamojo vandens bei nuotekų 

tvarkymo paslaugų tiekėjams nemokamai, skaidriai ir efektyviai išspręsti kylančius ginčus 

dėl energetikos įmonių bei geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikėjų veiklos 

ar neveikimo; 

 detaliai reglamentuoja ginčų nagrinėjimo procedūrą, nustato ginčo šalių ir Komisijos teises 

bei pareigas, turinio bei formos reikalavimus prašymui išspręsti ginčą pateikti, numato 

galimybę atsakovui patenkinant ieškovo reikalavimus išspręsti ginčą taikiai prieš nagrinėjant 

ginčą iš esmės.  

Įsigaliojus 2011 m. gegužės 24 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymui, Aprašas 

papildytas naujomis Komisijai pavestomis funkcijomis - įtvirtinta Komisijos kompetencija nagrinėti 

suinteresuotų asmenų skundus dėl elektros tinklų operatorių, šilumos tiekėjų ir dujų sistemų 

operatorių veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl šių asmenų prijungimo prie atitinkamų tinklų ar 

sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į energetikos tinklus ar sistemas ir (ar) 

vykdant kitas šio įstatymo nustatytas pareigas, susijusias su atsinaujinančių energijos išteklių 

naudojimu energijai gaminti. 

 

Komisija 2012 m. kovo mėn. parengė ir pateikė viešajai konsultacijai Energetikos įmonių 

reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo projektą, keičiantį Licencijuojamos veiklos 

priežiūros tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-327. Šio 

projekto tikslas - optimizuoti Komisijos vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, užtikrinant, kad 

Komisijos atliekama priežiūra būtų efektyvi, koordinuota, pagrįsta mažiausiomis sąnaudomis bei 

kuo mažiau trikdant prižiūrimų ūkio subjektų veiklą.  
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Esminiai siūlymai:  

 suformuojamas Komisijos ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijos vykdymas, numatant, 

kad Komisija vykdo priežiūrą energetikos įmonių veiklai, kuriai reikalingos licencijos, 

leidimai, atestatai ir (ar) taikomos valstybės reguliuojamos kainos; 

 atsisakoma perteklinių veiklos priežiūros procedūrų, siekiant mažinti rinkos dalyviams 

administracinę naštą bei korupcijos pasireiškimo riziką; 

 įtvirtinamas metodinės pagalbos ūkio subjektams teikimas, siekiant skaidrios verslo aplinkos 

energetikos sektoriuje; 

 suderinamos su galiojančiais teisės aktais Projekte vartojamos ūkio subjektų veiklos 

priežiūros nuostatos. 

 

Siekiant įgyvendinti Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas, buvo pakeistos 

Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklės: 

 nustatyta, kad Komisija skiria gamtinių dujų įmonėms pingines baudas už veiklų atskyrimo 

reikalavimų ar kitų Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatyme 

nustatytų reikalavimų nesilaikymą arba numatytų terminų praleidimą; 

 už šiuos pažeidimus Komisija gali skirti baudas, sudarančias iki 10 procentų gamtinių dujų 

įmonės metinių pajamų.  

 

Komisija, siekdama užtikrinti viešą ir skaidrų, proporcingumo, nediskriminavimo, objektyvumo ir 

nešališkumo principais pagrįstą teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, priėmimą, 

patvirtino Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų 

projektų taisykles. 

Teisės aktas nustato viešojo konsultavimosi dėl Komisijos parengtų teisės aktų, reglamentuojančių 

energetikos veiklą, atvejus, tvarką ir sąlygas, taip pat aptariama tvarka, kaip suinteresuoti asmenys 

gali pareikšti pastabas ir (arba) pasiūlymus dėl Komisijos rengiamų teisės aktų projektų. 

 

Komisija pakeitė Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio 

teisės pažeidimo byloje pildymo taisykles bei Administracinio teisės pažeidimo 

protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formas, atsižvelgiant į 

administracinio nurodymo instituto įtvirtinimą Administracinių teisės pažeidimų kodekse. (Dėl 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-172 „Dėl 

Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje 

pildymo taisyklių, Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės 

pažeidimo byloje formų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo). 

 

Atsižvelgiant į siekį mažinti administracinę naštą, buvo parengtas 2011 m. kovo 31 d. nutarimas 

Nr. O3-61, kuriuo pakeistos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje 

kainų ir energetikos kontrolės komisijoje taisyklės, pripažįstant netekusiu galios 23 punktą, 

t. y. panaikinant tvirtinimo pažymos Apostille reikalavimą, kai prašymą Komisijai paduoda asmens 

atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje. 

 

Siekiant mažinti biurokratijos naštą, pagerinti verslo sąlygas bei jų nepagrįstai nevaržyti, buvo 

parengtas ir 2011 m. kovo 31 d. priimtas nutarimas Nr. O3-62 „Dėl Prašymo išduoti arba 

pakeisti licenciją formos pakeitimo“, panaikinant antspaudo vietos žymą. 
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Siekiant detalizuoti buvusią prašymo išduoti arba pakeisti licenciją pateikimo formą, buvo 

parengtas ir 2011 m. lapkričio 30 d. priimtas nutarimas Nr. O3-400 „Dėl prašymo išduoti, 

pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos 

galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą 

formos patvirtinimo“, įtraukiant papildomus atvejus, su kuriais susiduria ūkio subjektai, 

vykdantys ar norintys vykdyti licencijuojamą veiklą, kai norima išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, 

išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panakinti licencijos galiojimą, panakinti 

licencijos galiojimo sustabdymą. 

 

Pasikeitus energetikos veiklą reguliuojantiems sektoriniams įstatymams ir atitinkamai pasikeitus 

Komisijos funkcijoms bei Komisijos administracinei struktūrai, buvo patikslintos Komisijos darbo 

reglamento nuostatos, 2012 m. vasario 28 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-47 patvirtinus naują 

Komisijos Darbo reglamento redakciją, kuri įsigaliojo nuo 2012 m. kovo 1 d. 

 

Komisija, atsižvelgdama į pagrindinių Komisijos veiklą reglamentuojančių įstatymų – Energetikos, 

Elektros energetikos, Gamtinių dujų įstatymų pakeitimus bei Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo, apibrėžiančio naujas Komisijos veiklos sritis ir nustatančio papildomas funkcijas, 

įsigaliojimą, parengė Vyriausybės nutarimo dėl Komisijos nuostatų pakeitimo projektą. 

Nauji įstatymai suformavo naujus, išplėtė, performulavo buvusius Komisijos uždavinius, priskyrė 

naujų veiklos sričių bei anksčiau priskirtose srityse nustatė papildomų funkcijų.  

Vadovaujantis nauja teisine baze, buvo parengtas Komisijos nuostatų projektas. Naujoje Komisijos 

nuostatų redakcijoje nurodyti Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, Komisijos tikslai, 

uždaviniai, funkcijos, teisės, veiklos organizavimo principai. 
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3. ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKA 

3.1. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įgyvendinimas 

2011 m. gegužės 12 d. įsigaliojo Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, kuris įvardijo 

pagrindinius siekius atsinaujinančių išteklių panaudojimo srityje: iki 2020 metų pasiekti, kad 

atsinaujinančių energijos išteklių dalis sudarytų ne mažiau kaip 23 proc. nuo bendro galutinio 

šalies suvartojimo. 

Komisija 2011 m. liepos mėn. pabaigoje jau buvo suformavusi ir patvirtinusi atsinaujinančių energijos 

išteklių rinkos veiklos taisykles ta apimtimi, kuri buvo Komisijai  deleguota Įstatymų leidėjo valia. Tačiau 

laukiant atitinkamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų, kol kas antrinė teisinė bazė 

nefunkcionuoja, kaip buvo tikimasi (neveikia aukcionų mechanizmas, nėra lengvatų šilumos siurbliams, ne 

visiškai aiškus prijungimo lengvatų taikymas, esant mišriai energijos išteklių struktūrai).  

Komisija taip pat patvirtino tarifus, galiojančius nuo 2012 m. sausio 1 d. energijai, pagamintai iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, kurie (šie tarifai) buvo diferencijuoti pagal technologinius jėgainių 

tipus ir pajėgumus. 

  

Komisijos patvirtintų teisės aktų sąrašas pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Visi 

teisės aktų projektai buvo pateikti viešajai konsultacijai, prireikus buvo skelbiama pakartotinė 

viešoji konsultacija. Komisija surengė ne vieną viešąją („apskritojo stalo“) konsultacinę diskusiją su 

rinkos dalyviais. Komisijos tinklalapyje www.regula.lt visos suinteresuotos institucijos galėjo sekti 

teisės aktų derinimo eigą, teikti siūlymus bei susipažinti su rinkos dalyvių pastabomis. 

Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančiuosius išteklius, tarifų nustatymo 

metodika. 

Supirkimo tarifai (iki 30 kW) ir Maksimalūs tarifai (virš 30 kW) nustatomi, vadovaujantis ekonominio 

efektyvumo, technologinio atnaujinimo ir mažiausios finansinės naštos generavimo vartotojams principais 

bei atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

 investuotino kapitalo apimtį elektros energijos jėgainei įsteigti;  

 elektros energijos jėgainės naudingo eksploatavimo laikotarpį;  

 elektros energijos jėgainės skatinimo laikotarpį;  

 numatomą elektros energijos jėgainės pagamintos ir patiektos vidutinės metinės elektros 

energijos kiekį;  

 numatomą elektros energijos jėgainės operacinių sąnaudų apimtį;  

 numatomą elektros energijos jėgainės sąnaudų, prilygintinų žaliavos (kuro) įsigijimo sąnaudoms, 

apimtį; 

 numatomą elektros ir šilumos galių santykį kietąjį biokurą ir biodujas naudojančioms elektrinėms; 

 diskonto normą;  

 gamintojo kapitalo struktūrą bei nuosavo ir skolinto kapitalo kainą (grąžą). 

http://www.regula.lt/
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Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai. 

Numatyti skatinimo kvotų paskirstymo aukciono skelbimo, organizavimo ir laimėtojų išrinkimo bendrieji 

principai ir tvarka. Detaliai aptariama, kaip sudaromas aukciono komitetas, numatyta aukciono 

dokumentų, pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo tvarka ir terminai, aukciono vykdymo etapai, 

įvardijamos sąlygos, kada aukcionas skelbiamas neįvykusiu.  

Taip pat patvirtintas aukciono vykdyme dalyvaujančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdys.  

Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodika. 

Įtvirtinti skaidrūs, objektyvūs ir nediskriminuojantys principai elektros energijos rinkos kainai, atitinkančiai 

Lietuvos elektros energetikos sektoriaus ekonomines sąlygas, nustatyti. Metodikoje numatyta, kad 

Komisija atskirai nustatys: 

 elektros energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams, kuri bus naudojama 

nustatant VIAP lėšų metinę sąmatą bei skaičiuojant visuomeninius elektros energijos tarifus 

ateinantiems kalendoriniams metams; 

 praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą, kuri bus taikoma apskaičiuoti elektros 

energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, mokėtinų VIAP lėšų 

sumas.  

Nustatytas rinkos kainos abiem atvejais skaičiavimo algoritmas, taip pat numatyti informacijos pateikimo 

Komisijai reikalavimai biržos operatoriui dėl rinkos kainų nustatymo. 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos srityje kainos nustatymo 

metodika. 

Įtvirtintos nuostatos dėl elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius: 

 elektros energijos kainos dalinio padengimo per VIAP mechanizmą; 

 nuolaidų prijungiant prie tinklo įtraukimo į VIAP mechanizmą. 

Metodikoje išskirtas VIAP lėšų ateinantiems kalendoriniams metams biudžeto sudarymo bei kainos 

nustatymo procedūros, taip pat nustatyti aiškūs informacijos pateikimo reikalavimai VIAP paslaugų 

teikėjams ir kitiems sektoriaus subjektams. 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų 

administravimo tvarkos aprašas. 

VIAP elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas papildytas nuostatomis, 

reglamentuojančiomis VIAP lėšų administravimą gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos 

išteklius elektros energijai gaminti, įrenginių prijungimo prie tinklo išlaidų padengimo srityje, taip pat 

nuostatomis dėl tinklų optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos, reikalingos minėtiems gamintojams 

integruoti į bendrą nacionalinę energetikos sistemą, kaip tai numato Įstatymas.                               

Apraše patikslintas lėšų administravimas elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius 

energijos išteklius, už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją išmokėtinų lėšų apimtį kaip 

priemokas prie rinkos kainos ir priemokas prie praėjusio mėnesio vidutinės elektros energijos rinkos kainos 

atitinkamais Įstatyme numatytais atvejais. 
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Elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių darbui (turinčių į kompresorių patenkančios 

elektros energijos apskaitą), lengvatinio tarifo nustatymas. 

Komisija nutarė sprendimą dėl elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių (turinčių į kompresorių 

patenkančios elektros energijos apskaitą) darbui, lengvatinio tarifo priimti po to, kai bus numatytas 

paramos fondas šiam tarifui taikyti ir kai Vyriausybė patvirtins šilumos siurblių skatinimo priemonių 

taikymo tvarką ir sąlygas. 

Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas. 

Skatinant šilumos gamybą iš atsinaujinančių išteklių bei konkurenciją šilumos gamybos segmente, Aprašas 

papildytas šiomis nuostatomis:  

 numatyta, kad palyginamosios sąnaudos laikinai taikomos tai nepriklausomo šilumos gamintojo 

parduodamos šilumos daliai, kuri yra pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius ar 

deginant atliekas; 

 nustatomas įpareigojimas nepriklausomam šilumos gamintojui, gaminančiam šilumą iš 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir iškastinio kuro, kas mėnesį (iki mėnesio 10 d.) viešai skelbti 

duomenis apie praėjusio ataskaitinio mėnesio šilumos kiekį, pagamintą iš atsinaujinančių 

energetinių išteklių ir iš iškastinio kuro; 

 numatyti atvejai, kai nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos persiuntimas ir supirkimas gali būti 

laikinai nutrauktas, nesant nepriklausomo šilumos gamintojo kaltės – kai siekiama apsaugoti 

visuomenės interesus arba atliekant šilumos tinklų priežiūros darbus. 

Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika.  

Nustatyta aiškesnė gamintojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įmokos apskaičiavimo tvarka ir 

mokėjimo pasiskirstymas, kai prie skirstomųjų tinklų jungiamas gamintojas ir dėl jo reikalinga rekonstruoti 

ar statyti perdavimo tinklus. Numatyta prijungimo įkainių nustatymo tvarka gamintojams, naudojantiems 

atsinaujinančius energijos išteklius. 

Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė 

forma. 

Protokolo pavyzdinėje formoje nurodytas ketinimo protokolo dalykas, šalių įsipareigojimai bei 

įsipareigojimų įvykdymo terminai, šalių pareiškimai, patvirtinimai, įtvirtinta šalių konfidencialumo pareiga, 

jų atsakomybė, kitos sąlygos.  

Ketinimo protokolo pavyzdinėje formoje paliekama laisvė šalims sutarti dėl papildomų sąlygų, kurios 

neprieštarauja Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymui bei kitiems teisės aktams. 

Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais aprašas. 

Aiškūs reikalavimai tinklų operatoriams, užtikrinantys, kad jų parengta pasinaudojimo tinklais tvarka įgalins 

gamintojus, elektros energijai gaminti naudojančius atsinaujinančius energetikos išteklius, naudotis 

operatorių tinklais sutinkamai su skaidrumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais. 

Elektros tinklo operatorius privalo aiškiai ir iš anksto atskleisti visą informaciją, kuri reikšminga priimant 

sprendimą elektros energijos gamintojui, naudojančiam atsinaujinančius energijos išteklius, dėl 

prisijungimo ir jau vykdant prijungimo darbus. Todėl Apraše išdėstyti reikalavimai savo turiniu turi atitikti 

išankstinį operatoriaus pasiūlymą prisijungti prie jo tinklų. 
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Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės. 

Komisijos apibendrinta ir viešai skelbiama savalaikė ir visapusiška informacija apie elektros sektoriaus 

plėtros kryptis bei intensyvumą paskatins konkurencijos procesus bei elektros energetikos sektoriaus 

dalyvių derybinių galių palaipsnį subalansavimą per sektoriaus informuotumo ir skaidrumo didinimą. 

Komisijos renkama ir skelbiama informacija turi atskleisti visuose elektros sektoriaus segmentuose 

besiformuojančias tendencijas bei užtikrinti visų elektros sektoriuje veikiančių rinkos dalyvių „matomumą“.  

Taisyklėse išskirti aiškūs segmentai, pagal kuriuos bus grupuojama elektros energetikos srityje veikiančių 

įmonių pateikta informacija: perdavimas ir sistemos balansavimas, skirstymas, tiekimas, gamyba. 

Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodiką, kurioje įtvirtini šie 

esminiai Supirkimo tarifo skaičiavimui taikomi principai:  

 nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis Komisija nustatys Supirkimo tarifus;  

 nustatytas biodujų Supirkimo tarifų diferencijavimas, atsižvelgiant į biodujų jėgainių technologinį 

tipą ir pajėgumą;  

 nustatyta, kad supirkimo tarifas skatinimo laikotarpiu turi užtikrinti biodujų jėgainės būsimųjų 

pinigų srautą, kuris, vertinant grynąja dabartine verte, būtų lygus nuliui, t. y. diskontuoto 

neigiamo pinigų srauto (investicijų ir būsimų piniginių išlaidų grynosios dabartinės vertės) atitikimą 

diskontuotam teigiamam pinigų srautui (būsimų piniginių pajamų grynajai dabartinei vertei);  

 detaliai reglamentuoti reikalavimai perdavimo/skirstymo sistemų operatoriams ir biodujų 

gamintojams dėl informacijos pateikimo Supirkimo tarifų nustatymui, aiškiai apibrėžiama 

Supirkimo tarifų nustatymo tvarka.  

 

Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos pakeitimą 

ir papildymą, kurioje numatyta, kad:  

 dėl VIAP patiriamos sąnaudos ir VIAP priskirtinas turtas atimami skaičiuojant perdavimo ir (ar) 

skirstymo kainos viršutinę ribą;  

 perdavimo ir (ar) skirstymo sistemos operatorius VIAP sąnaudų apskaitą privalo tvarkyti atskirai; 

 balansavimo patiriamos sąnaudos ir balansavimui priskirtas turtas turi būti atskirti nuo perdavimo 

veiklos;  

 sugriežtinti palūkanų skaičiavimo principai, numatant, kad jos skaičiuojamos įvertinus esamus bei 

per artimiausius vienerius metus, kuriems nustatoma (koreguojama) perdavimo ir (ar) skirstymo 

kainos viršutinė riba, planuojamus dujų įmonės atitinkamos veiklos finansinius įsipareigojimus;  

 sugriežtinti reikalavimai viršpelnio vertinimui. Numatyta, kad veiklos efektyvumo įvertinimui, 

Komisija gali paprašyti dujų įmonės pateikti nurodytų konkrečių sąnaudų grupių efektyvumo 

skaičiavimus. 
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Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų gamtinių dujų sektoriuje kainos nustatymo 

metodika. 

 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyta, kad biodujų gamyba ir biodujų gamintojams 

taikoma biodujų įrenginių prijungimo nuolaida yra viešuosius interesus atitinkanti paslauga. Tačiau 

Gamtinių dujų įstatyme viešuosius interesus atitinkančių paslaugų nėra numatyta. Atsižvelgiant į teisinį 

neapibrėžtumą, projekto derinimas sustabdytas. Sprendimas dėl šio teisės akto derinimo ir tvirtinimo bus 

priimtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Nacionalinės atsinaujinančių 

energijos išteklių plėtros finansavimo programoje nustatytos tvarkos ir Vyriausybės įgaliotos institucijos 

patvirtinto Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos tarpinstitucinio veiklos plano 

nuostatas. 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų gamtinių dujų sektoriuje lėšų administravimo 

tvarkos aprašas. 

Kadangi nesukurta teisinės bazė VIAP fondui įsteigti dėl esančių neapibrėžtumų ir nesuderinamumų tarp 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo,  sustabdytas projekto derinimas. 

Sprendimas dėl šio teisės akto derinimo ir tvirtinimo bus priimtas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintoje Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programoje 

nustatytos tvarkos ir Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinto Nacionalinės atsinaujinančių energijos 

išteklių plėtros programos tarpinstitucinio veiklos plano nuostatas. 

Gamtinių dujų naujų vartotojų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo įkainių nustatymo 

metodika. 

Nustatytos skaidrios ir nediskriminacinės biodujų gamintojų prijungimo prie gamtinių dujų sistemos kainos 

nustatymo sąlygos.  

Patikslintas naujojo vartotojo apibrėžimas, nurodant, kad naujuoju vartotoju laikomas biodujų gamybos 

įrenginys, kuris pirmą kartą jungiamas prie dujų sistemos, bei esamas biodujų gamybos įrenginys, kuriam 

reikalinga padidinti dujų sistemos pajėgumus.  

Biodujų gamybos įrenginių prijungimo įmokos dydis yra lygus 60 proc. rangovo, laimėjusio dujų sistemų 

operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl šių įrenginių prijungimo prie dujų sistemų, atliktų darbų kainos.  

Įtvirtintas biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemos skaičiavimo algoritmas.  

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas. 

Numatyta, kad gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, technologinis pajėgumas 

būtų vertinamas kaip pakankamas, jei gamintojai turi leidimą vykdyti energijos iš atsinaujinančių išteklių 

gamybos veiklą bei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo įrenginius, reikalingus šiai veiklai 

vykdyti.  

Atliekant finansinį gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, pajėgumo įvertinimą, šie 

gamintojai priskiriami infrastruktūros segmentui bei vertinami analogiškais principais, kaip atitinkamame 

energetikos sektoriuje veikiantys infrastruktūros ūkio subjektai. Gamintojai, naudojantys atsinaujinančius 

energijos išteklius, turės užtikrinti ir pakankamą vadybinį pajėgumą, t. y. turėti personalą veiklos 

ataskaitoms rengti bei veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti bei konsultuoti, skundams 

nagrinėti. 
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Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašas. 

Įtvirtintos aiškios nuostatos dėl vartotojų, energetikos įmonių ir geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo 

paslaugų tiekėjų ginčo nagrinėjimo ne teisme procedūros. 

Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, Komisija nagrinėja skundus dėl elektros tinklų 

operatorių, šilumos tiekėjų ir dujų sistemų operatorių veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl šių asmenų 

prijungimo prie atitinkamų tinklų ar sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į 

energetikos tinklus ar sistemas ir (ar) vykdant kitas šio įstatymo nustatytas pareigas, susijusias su 

atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti. 

 
3.2. Rinkos priežiūra 

Komisija, siekdama užtikrinti skaidrumą formuojant VIAP elektros energetikos sektoriuje fondą, 

tvirtina ir skelbia VIAP lėšomis remtinų elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius 

energetikos išteklius, sąrašus. 

Komisijos tinklalapyje www.regula.lt skelbiamas gamintojų sąrašas suskirstytas pagal gamintojus, 

kuriems leidimas gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių išduotas iki 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo dienos, ir gamintojus, kuriems leidimas 

gaminti elektros energiją išduotas po Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo 

dienos. Gamintojų, kurie dalyvaus ir laimės kvotas bei fiksuotus tarifus Komisijos 

organizuojamuose aukcionuose, sąrašas bus skelbiamas pradėjus organizuoti aukcionus. 

 

3 pav. Komisijos skelbiami gamintojų sąrašai 

Šaltinis: Komisija. 

 

 

http://www.regula.lt/
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Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme neaiškiai suformuluotos nuostatos dėl nekintančių 

skatinimo priemonių taikymo pradžios momento. Komisija, siekdama išvengti nenuoseklaus 

įstatymo taikymo, papildė gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, sąrašus, 

nurodant jų skatinimo laikotarpį. 

4 pav. Gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, sąrašas 

 

Šaltinis: Komisija. 

Siekiant užtikrinti skaidrų VIAP lėšų, skiriamų apmokėti elektros energijai, pagamintai naudojant 

atsinaujinančius energijos išteklius, panaudojimą bei vadovaudamasi Atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo nuostata dėl dvigubo projektų finansavimo draudimo, Komisija skelbia 

gamintojų, ketinančių pasinaudoti ar jau pasinaudojusių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros 

finansavimo programa po Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo dienos, sąrašą 

bei gamintojų, ketinančių pasinaudoti ar jau pasinaudojusių atsinaujinančių energijos išteklių 

plėtros finansavimo programa iki Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo dienos, 

sąrašą. 

Komisijos viešai skelbiama informacija visuomenei bei suinteresuotiems rinkos dalyviams didina 

elektros energetikos sektoriaus skaidrumą ir bendrąjį informuotumą bei padeda formuotis 

lygiaverčiams, konkurencija grindžiamais verslo santykiams. 

Komisija nuolat sulaukia gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, prašymų 

organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus pagal Komisijos patvirtintus Skatinimo kvotų 

paskirstymo aukcionų nuostatus. 

Tačiau, kaip numato Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Vyriausybė ar jos įgaliota 

institucija nėra patvirtinusi Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo 

tvarkos aprašo ir Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo kvotų ir aukcionų regionų. 

Esant teisinio neapibrėžtumo ir neaiškumo dėl tarifų taikymo ir skatinimo kvotų paskirstymo  

regionuose, Komisija neskelbia ir neorganizuoja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų.  

 

http://www.regula.lt/lt/lenteles/Gamintojai/gamintojai_3.php
http://www.regula.lt/lt/lenteles/Gamintojai/gamintojai_4.php
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3.3. Naujų gamintojų prijungimas prie operatorių tinklų 

Komisija, vadovaudamasi Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatomis bei siekdama 

nustatyti aiškius reikalavimus tinklų operatoriams, užtikrinančius, kad jų parengta pasinaudojimo 

tinklais tvarka įgalins gamintojus, elektros energijai gaminti naudojančius atsinaujinančius 

energetikos išteklius, naudotis operatorių tinklais sutinkamai su skaidrumo, objektyvumo ir 

nediskriminavimo principais, parengė ir patvirtino Reikalavimus pasinaudojimo elektros tinklais 

aprašui.  

Reikalavimuose pasinaudojimo elektros tinklais aprašui nurodoma, kad elektros tinklo operatorius 

privalo aiškiai ir iš anksto atskleisti visą informaciją, kuri reikšminga priimant sprendimą dėl 

elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energetikos išteklius, prijungimo ir (ar) 

jau vykdomo prijungimo. Todėl tinklų operatorių pasiūlymas prijungti prie tinklų gamintojus, iš 

esmės, savo turiniu turi atitikti Komisijos patvirtintų Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais 

aprašui nuostatas. 

Perdavimo tinklo operatorius LITGRID AB ir skirstomojo tinklo operatoriai AB LESTO bei  

AB „Achema“ parengė ir viešajam svarstymui pateikė Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos 

aprašų projektus. Skirstomųjų tinklų operatoriai AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“,  

UAB „E Tinklas“ ir UAB „Korelita“ nusprendė pritarti ir naudotis AB LESTO parengtu Pasinaudojimo 

elektros tinklais tvarkos aprašu.  

Komisija, įgyvendindama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatas ir siekdama 

užtikrinti teisinį tikrumą ir aiškumą šalims, ketinančioms sudaryti prijungimo prie elektros tinklų 

paslaugos sutartį, patvirtino Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų 

protokolo pavyzdinę formą. Protokolo pavyzdinėje formoje nurodytas ketinimo protokolo dalykas, 

šalių įsipareigojimai bei įsipareigojimų įvykdymo terminai, šalių pareiškimai, patvirtinimai, įtvirtinta 

šalių konfidencialumo pareiga, jų atsakomybė, kitos sąlygos. Ketinimo protokolo pavyzdinėje 

formoje paliekama laisvė šalims sutarti dėl papildomų sąlygų, kurios neprieštarauja Atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymui bei kitiems teisės aktams.  

Komisija parengė ir patvirtino Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių 

nustatymo metodiką, kurioje nustatyta aiški gamintojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų 

įmokos apskaičiavimo tvarka ir mokėjimo pasiskirstymas, kai prijungiant gamintoją prie skirstomųjų 

tinklų reikia rekonstruoti ar statyti perdavimo tinklus.  

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas Komisiją įpareigoja prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip 

biodujų gamintojams suteikiama teisė prijungti savo įrenginius prie gamtinių dujų sistemos, kaip 

taikomos prijungimo įmokos ir biodujų supirkimas.  

Gamintojai, išgaunantys ir tiekiantys biodujas į gamtinių dujų sistemą, rengia verslo projektus, 

todėl tikėtina, kad netrukus atsiras gamintojų, norinčių prisijungti prie gamtinių dujų sistemos.  

Komisija parengė ir patvirtino Gamtinių dujų naujų vartotojų ir biodujų gamybos įrenginių 

prijungimo įkainių nustatymo metodikos pakeitimą, kuriame patikslintas naujojo vartotojo ir 

prijungimo įkainio apibrėžimas, nustatant, kad biodujų gamybos įrenginių prijungimo dydis yra 

taikomas 60 proc. nuo atliktų darbų kainos, nustatytas biodujų įrenginių prijungimo prie sistemos 

skaičiavimo algoritmas. 
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3.4. Energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančiuosius 
energetikos išteklius, tarifai                                                                                                                                                                                                               

Komisija, remdamasi tarptautinių rinkų patirties analize atsinaujinančių energetikos išteklių 

sektoriuje, nustatė elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos 

išteklius, tarifus 2012 metams.  

Supirkimo tarifai ir Maksimalūs tarifai energijai, pagamintai naudojant atsinaujinančius energijos 

išteklius, buvo nustatyti vadovaujantis ekonominio efektyvumo, technologinio atnaujinimo ir 

mažiausios finansinės naštos generavimo vartotojams principais.  

Supirkimo tarifai ir Maksimalūs tarifai nustatyti visoms atsinaujinančių energijos išteklių jėgainėms, 

kurios gamina elektros energiją, ir biodujų jėgainėms, išgaunančioms biodujas, išdiferencijuojant 

jas pagal jėgainių technologijų tipus ir jėgainių technologinius pajėgumus, kaip tai numato 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas. 

Maksimalūs tarifai energijai, pagamintai naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, bus taikomi 

Vyriausybei patvirtinus Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo 

tvarkos aprašą, nustačius skatinimo kvotas bei aukcionų regionus.  

Tiek bendrosios teisinės veiklos sąlygos atsinaujinančios energetikos srityje, tiek ekonominės 

sąlygos yra ypač palankios smulkiesiems energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius 

energetikos išteklius. Todėl investicijų į šią sritį suintensyvėjimas šiuo metu ypač juntamas.  

Komisijos nustatyti Supirkimo tarifai ir Maksimalūs tarifai bei Biodujų supirkimo į gamtinių dujų 

sistemą tarifai 2012 metams taikomi gamintojams, gaminantiems ir tiekiantiems į tinklą elektros 

energiją ar biodujas į gamtinių dujų sistemą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, ir kurie 

įrenginiams įsigyti po Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įsigaliojimo dienos nėra 

pasinaudoję nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos ir (ar) 

savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos lėšomis 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka. Skatinimo tarifus ir Maksimalius 

tarifus 2013 metams Komisija nustatys iki 2012 metų liepos 1 d.  
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9 lentelė. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius 

išteklius, fiksuoti tarifai 

Jėgainės tipas 
pagal technologiją 

Įrengtoji galia, 
kW 

Tarifas, Lt/kWh be PVM 

Pokytis 
2011 metai 2012 metai 

Vėjo jėgainės 

ĮG ≤ 30 

0,3 

0,37 23 

30 < ĮG ≤ 350 0,36 20 

ĮG > 350 0,28 -6,7 

     

Saulės jėgainės 

(neintegruota) 

ĮG ≤ 30 
1,63 

1,44 -11,7 

30 < ĮG ≤  100 1,33 -18,4 

100 < ĮG ≤ 350 

1,56 
1,04 

-33,3 ĮG > 350 

100 < ĮG ≤  1000 

ĮG > 1000 1,51 -31,1 

     

Saulės jėgainės 

(integruota)* 

ĮG ≤ 30 
1,63 

1,8 10,4 

30 < ĮG ≤  100 1,66 1,8 

100 < ĮG ≤ 350 

1,56 
1,28 

-17,9 ĮG > 350 

100 < ĮG ≤  1000 

ĮG > 1000 1,51 -15,2 

          

Biodujų jėgainės 

gaminančios 
elektrą 

ĮG ≤ 30 

0,3 

0,64 113 

30 < ĮG ≤ 350 0,58 93 

350 < ĮG ≤ 1000 0,58 93 

ĮG >1000 0,48 60 

          

Biomasės 

ĮG ≤ 30 

0,3 

0,5 66,7 

30 < ĮG ≤ 350 0,45 50 

350 < ĮG ≤ 5000 0,45 50 

ĮG >5000 0,37 23,3 

          

Hidroenergijos 

ĮG ≤ 30 

0,26 

0,28 7,7 

30 < ĮG ≤ 350 0,27 3,8 

350 < ĮG ≤ 1000 0,27 3,8 

ĮG > 1000 0,22 -15,4 

ĮG – įrengtoji galia.  

*Saulės jėgainės diferencijuojamos ne tik pagal technologinius pajėgumus, bet ir pagal technologinius jėgainių tipus 

(neintegruotos ir integruotos į pastatą). Integruotos į pastatą saulės jėgainės yra tokios jėgainės, kurios montuojamos į 

pastatą ir naudojamos, kaip dalinis pastato paviršius, visiškai pakeičiantis atitinkamą pastato stogo ar sienos plotą. 

Šaltinis: Komisija. 
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10 lentelė. Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifai 

Jėgainės tipas 
Technologinis pajėgumas 

 nm3/val. 
Tarifas, Lt/nm3 

be PVM 

Biodujų jėgainės, 
išgaunančios dujas iš 

sąvartynų 

TP ≤ 125 nm3/val. 0,72 

125 nm3/val. < TP 0,55 

     

Biodujų jėgainės, 

anaerobiniu ar kitu 
būdu perdirbančios 

biodegraduojančias 
organinės kilmės 

atliekas ar substraktus 

TP ≤ 125nm3/val. 3,43 

125 nm3/val. < TP ≤ 250 nm3/val. 2,97 

250 nm3/val. < TP ≤ 500 nm3/val. 2,8 

TP > 500 nm3/val. 2,72 

TP – Technologinis pajėgumas.  

Šaltinis: Komisija. 

Komisija 2011 m. lapkričio 25 d. vykusiame posėdyje nusprendė sustabdyti sprendimo priėmimą 

dėl elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių darbui (turinčių į kompresorių patenkančios 

elektros energijos apskaitą), lengvatinio tarifo nustatymo. 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas numato dvi paramos schemas šilumos siurbliams: 

lengvatinį elektros energijos tarifą arba paramą šilumos siurblio investicijai. Pagal Atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatymą galima pasinaudoti tik viena iš ankščiau nurodytų paramos schemų ir 

abi paramos schemos negali būti taikomos tuo pačiu metu, t. y. arba lengvatinis elektros energijos 

tarifas, arba parama šilumos siurblio investicijai. 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas taip pat numato, kad skatinimo priemonių taikymo 

tvarką ir sąlygas, kiek jų nereglamentuoja šis ir (ar) kiti įstatymai, vadovaudamasi šio įstatymo 

reikalavimais nustato Vyriausybė. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas šilumos siurblių 

(turinčių į kompresorių patenkančios elektros energijos apskaitą) darbui skatinimo priemonių 

taikymo tvarkos ir sąlygų nenumato, todėl skatinimo tvarką ir sąlygas, vadovaudamasi 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, turėtų patvirtinti Vyriausybė. 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nėra reglamentuotas lėšų šaltinis ar paramos fondas, 

iš kurio minėtas lengvatinis tarifas galėtų būti finansuojamas, šiuo atveju elektros energijos 

tiekėjas, tiekdamas elektros energiją, patirs sąnaudas, kurios nebus padengiamos taikant 

lengvatinį elektros energijos tarifą. Nesant paramos fondo ir nežinant, kiek šiame fonde būtų skirta 

lėšų šio lengvatinio tarifo taikymui, nėra pagrįstų argumentų, kokio dydžio turėtų būti lengvatinis 

tarifas. 

Komisija nutarė sprendimą dėl elektros energijos, suvartojamos šilumos siurblių (turinčių į 

kompresorių patenkančios elektros energijos apskaitą) darbui, lengvatinio tarifo priimti po to, kai 

bus numatytas paramos fondas šiam tarifui taikyti ir Vyriausybė patvirtins šilumos siurblių 

skatinimo priemonių taikymo tvarką ir sąlygas. 
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2011 metais pagaminta 0,7 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių energetikos išteklių, kas 

sudaro 7,4 proc. viso Lietuvos elektros energijos suvartojimo poreikio. Prognozuojama, kad  

2012 metais bus pagaminta 0,82 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių energetikos išteklių. 

Tikėtina, kad 2020 metais, pasiekus Įstatyme numatytus siektinus ir skatintinus 

instaliuotų galių pagal atitinkamas technologijas dydžius, bus pagaminta 4,4 TWh remiamos 

elektros energijos, naudojant atsinaujinančius energetikos išteklius, neįskaitant mažiausių 

gamintojų (iki 30 kW galios) pagamintos remiamos elektros energijos. Jei metinis elektros 

energijos suvartojimo augimas būtų 2 proc., tai tokiu atveju 2020 m. bendras remiamas 

atsinaujinančios elektros energijos kiekis šalies elektros energijos suvartojimo 

struktūroje sudarys ne mažiau 40 proc.  

 

5 pav. Remiamos elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius 

energetikos išteklius, neįskaitant gamintojų iki 30 kW, laukiama kiekio 

dinamika iki 2020 metų, TWh 

 
 

Šaltinis: Komisija. 

2012 metams prognozuojama tiesioginių išmokų elektros energijos gamintojams iš atsinaujinančių 

energetikos išteklių suma iš viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) biudžeto yra 

virš 115 mln.Lt ir sudaro beveik 16 proc. viso VIAP biudžeto lėšų (arba 1,12 ct/kWh be PVM). Į šią 

sumą neįeina išmokėjimai, tiesiogiai susiję su atsinaujinančių išteklių energetikos elektros 

sektoriuje plėtra, t. y. AEI gamintojų balansavimo sąnaudos, AEI gamintojų prijungimo prie tinklų 

sąnaudos, tinklų parengimo poreikiai AEI gamintojams pajungti į sistemą (šiuo metu tai nesudaro 

didelių sumų, tačiau ateityje ši dedamoji augs). Tiesioginių išmokų AEI gamintojams iš VIAP 

biudžeto suma kasmet auga ir 2020 metais gali siekti 800 mln.Lt, neįskaitant išmokų 

mažiesiems AEI gamintojams, ir prognozuojant kasmetinį elektros energijos biržos kainos 

augimą po 0,5 ct/kWh. Bendra AEI gamintojų rinka 2020 metais gali siekti 1,76 mlrd.Lt, 

neįskaitant mažųjų AEI gamintojų (iki 30 kW).  
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4. ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUS 

2011 metais Komisija suderino investicinį projektą „Tarpsisteminė jungtis Lietuva – Švedija“ 

(NordBalt) ir patvirtino šio strateginio projekto finansavimo modelį, užtikrinsiantį mažiausią galimą 

finansinę naštą Lietuvos vartotojams. 

2011 m. Komisija priėmė sprendimą per 4 metus lygiomis dalimis Lietuvos elektros energijos 

vartotojams grąžinti pinigus, iš viso 52 mln.Lt, kuriuos gavo Lietuvos energija, AB 2010 m. importuotą 

elektros energiją patiekusi į tinklus kaip pagamintą remtiną elektros energiją.  

Komisija prieštaravo Energetikos ministerijos siūlymui atsisakyti tolygumo principo, paskirstant VIAP (kaip 

politinių sprendimų) naštą vartotojams, ir skirtingoms vartotojų grupėms nustatyti skirtingo dydžio VIAP 

užmokestį. Tačiau Energetikos ministerijai, kaip atsakingai institucijai, įteisinus tokį sprendimą, Komisijai teko 

jį įgyvendinti techniškai.   

Komisija inicijavo diskusiją su Energetikos ministerija dėl skatinamos ir remtinos elektros 

energijos, kuri yra parduodama reguliuojamiems elektros energijos vartotojams, perspektyvų 2013 m. ir 

vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienais metais reguliuojamų vartotojų poreikis mažėja, tuo pačiu metu 

skatinamos ir remiamos elektros energijos kiekis didėja, reikalingi sprendimai ir atitinkami įgaliotos 

institucijos lygmens teisės aktų pakeitimai dėl remiamos energijos nukreipimo į prekybą biržoje.  

2012 metais Komisija pagal priskirtą kompetenciją parengs ir patvirtins visus Elektros energetikos 

įstatymo, įsigaliojusio 2012 m. vasario 7 d., įgyvendinamuosius teisės aktus. 

2012 m. kovo 3 d. perdavimo sistemos operatoriui ir skirstomųjų tinklų operatoriui neįgyvendinus Įstatyme 

numatytų reikalavimų dėl atskyrimo, Komisija 2012 m. balandžio 11 d. nutarimais Nr. O3-89 ir Nr. O3-88 

įpareigojo atskirti perdavimo/skirstymo veiklas nuo kitų vertikaliai integruotos įmonės veiklų bei komercinių 

interesų iki 2012 m. birželio 30 d. ir spalio 1 d. Komisija atliks minėtų veiklų atskyrimo stebėseną ir 

vertinimą. 

2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. O3-87 Komisija priėmė sprendimą formuoti ilgo laikotarpio vidutinių 

padidėjimo sąnaudų (angl. Long run average incremental costs) apskaitos modelį, taikytiną elektros 

energetikos sektoriuje perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, nuo naaujo reguliacinio 

laikotarpio pradžios (2014 m. sausio 1 d.). 

 

4.1. Licencijavimas ir leidimais reguliuojama veikla 

Elektros energetikos sektoriuje iki 2012 m. vasario 7 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Elektros 

energetikos įstatymo buvo licencijuojama elektros energijos rinkos operatoriaus, elektros energijos 

perdavimo, elektros energijos skirstymo, elektros energijos visuomeninio tiekimo ir elektros 

energijos nepriklausomo tiekimo veikla. Įsigaliojus naujos redakcijos Elektros energetikos 

įstatymui, nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla tapo ne licencijuojama, o reguliuojama 

leidimais.  

2011 m. gruodžio 28 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio 25 d. reglamentas 

Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL 2011 L 326, p. 1) 

(toliau – Reglamentas), kuriuo numatoma rinkos dalyvių registracija. Registruojami tie rinkos 

dalyviai, kurie sudaro sandorius, apie kuriuos reikalauja pranešti Reglamento nuostatos. 
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Komisija, Europos Komisijai patvirtintus atitinkamus Reglamento įgyvendinamuosius teisės aktus, 

patvirtins Rinkos dalyvių registracijos tvarką bei sudarys ir administruos nacionalinį rinkos dalyvių 

registrą.  

Per 2011 metus Komisija išdavė 15 nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijų.  

Sujungus AB Lietuvos elektrinę ir AB Lietuvos energiją į vieną naują įmonę Lietuvos energija, AB 

panaikintos 2 nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos. Dar 4 nepriklausomo elektros 

energijos tiekimo licencijos panaikintos pačių ūkio subjektų prašymu. 

Atlikus neplaninį patikrinimą ir nustačius, kad ūkio subjektas neatitinka licencijuojamos veiklos 

sąlygų, 1 nepriklausomo tiekėjo licencija buvo sustabdyta.  

Iš viso nepriklausomo tiekimo licencijas turi 65 nepriklausomi tiekėjai, iš jų 27 vykdo veiklą. 

 

4.2. Rinkos priežiūra 

Pagal Energetikos įstatymą, Komisija vykdo elektros energetikos sektoriuje rinkos atvėrimo 

priežiūrą, konkurencijos didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje mastą ir veiksmingumą, vykdo 

stebėseną dėl konkurenciją ribojančios sutartinės praktikos.  

Komisija, siekdama skatinti konkurencijos procesus elektros energetikos sektoriuje, patikslino 

Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles. Taisyklėse išskirti aiškūs segmentai, pagal 

kuriuos bus grupuojama elektros energetikos srityje veikiančių įmonių pateikta informacija. Šie 

segmentai atitinka elektros energetikos sektoriaus segmentus, kuriuose gali vystytis konkurencija 

(gamyba, tiekimas) ir segmentus, kuriuose įstatymu yra nustatytos vienintelio rinkos dalyvio 

veiklos galimybės (perdavimas, skirstymas). Rinkos dalyviai turi pateikti išsamesnę informaciją apie 

elektros energijos suvartojimą technologinėms ir savosioms reikmėms, taip pat informaciją apie 

prekybą pagal dvišales elektros energijos sutartis, prekybą balansavimo energija su Perdavimo 

sistemos operatoriumi arba Balansavimo energijos tiekėju. Kad rinkos dalyviai galėtų pasirengti iš 

esmės naujiems informaciniams reikalavimams, Komisija numatė pusės metų pereinamąjį 

laikotarpį, tačiau jau nuo 2012 m. I ketvirčio rinkos dalyviai teikia informaciją pagal naujus 

reikalavimus. Šios informacijos pagrindu Komisija kas ketvirtį parengs išsamias elektros 

energetikos sektoriaus statistines apžvalgas pagal kiekvieną iš sektoriaus segmentų.  

Pakoregavus Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašą, numatyta papildoma pareiga 

balansavimo elektros energijos tiekėjams – jie įpareigoti kiekvieną ketvirtį teikti informaciją 

Komisijai ir BALTPOOL UAB apie vykdytą veiklą, susijusią su balansavimo elektros energijos 

tiekimu. Ši informacija leidžia stebėti išsamesnį elektros energijos rinkos vaizdą ir daryti 

objektyvesnes išvadas dėl besiformuojančių tendencijų. 

Nuo 2011 metų Komisija pradėjo skelbti ketvirtines elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitas. 

Komisija siekia, kad visi rinkos dalyviai disponuotų patikima ir aktualia informacija. Didesnis 

elektros sektoriaus dalyvių informuotumas sudaro prielaidas formuotis sveikesniems 

konkurenciniams santykiams ir galimybes vartotojams didinti savo derybines galias.  
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6 pav. Elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitos 

 

Šaltinis: Komisija. 

Komisijos tinklalapyje www.regula.lt skelbiamose elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitose 

pateikiami apibendrinti duomenys apie elektros energijos pasiūlą ir paklausą šalyje, apžvelgiami 

persiųstos elektros energijos kiekiai bei investicijos į elektros tinklus. Ataskaitose rasite duomenis 

apie elektros sektoriaus dalyvių užimamas rinkos dalis, vidutines kainas didmeninėje ir 

mažmeninėje elektros energijos rinkose, konkurencijos ir koncentracijos intensyvumą sektoriuje. 

 

4.3. Rinkos tyrimai 

Pagal naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymą, įsigaliojusį 2012 m. vasario 7 d., Komisija 

turi atlikti rinkos tyrimus, kuriais siekiama užtikrinti veiksmingą konkurenciją energetikos sektoriuje 

ir didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems asmenims užkirsti kelią piktnaudžiauti šia įtaka. 

Komisija siekia, kad elektros energetikos sektoriuje būtų sudarytos sąlygos veiksmingai 

konkurencijai ir jos plėtrai bei sąlygos, užkertančios kelią asmenims piktnaudžiauti savo įtaka 

rinkoje.  

Komisija 2012 metų I ketvirtį parengė ir pateikė viešajai konsultacijai Rinkos tyrimo taisykles. 

Rinkos tyrimai bus atliekami pagal vienodus principus tiek elektros, tiek gamtinių dujų sektoriuose. 

Rinkos tyrimų taisyklių tikslas – sukurti elektros energetikos ir gamtinių dujų sektoriuose 

konkurencingas, ekonomiškai pagrįstas ir patikimas elektros energetikos ir gamtinių dujų rinkas bei 

užkirsti kelią asmenims piktnaudžiauti didele įtaka minėtose rinkose. 

 

4.4. Veiklų atskyrimas 

Naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymas perkėlė III ES energetikos direktyvų paketo 

nuostatas ir įpareigojo Komisiją kontroliuoti, kad būtų veiksmingai atskirtos veiklos rūšys elektros 

energetikos sektoriuje, užtikrinant elektros energijos perdavimo ir skirstymo veiklos 

http://www.regula.lt/
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nepriklausomumą nuo gamybos ir tiekimo veiklos interesų, siekiant išvengti šių veiklos rūšių 

kryžminio subsidijavimo.  

Pagal Elektros energetikos įstatymą iki 2012 m. kovo 3 d. LITGRID AB ir AB LESTO privalėjo 

atskirti perdavimo/skirstymo veiklas nuo kitų vertikaliai integruotos įmonės veiklų bei komercinių 

interesų.  

Tiek Elektros energetikos įstatymas, tiek III ES energetikos paketas griežtai reikalauja atskirti 

perdavimo veiklą nuo skirstymo, tiekimo ir gamybos veiklos bei šių veiklų komercinių interesų, 

įskaitant perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimą. Skirstymo veiklos atveju, reikalaujamas 

skirstymo veiklos atskyrimas turi užtikrinti skirstymo veiklos valdymo ir kontrolės nepriklausomumą 

nuo perdavimo, tiekimo ir gamybos veiklos bei šių veiklų komercinių interesų, tačiau 

nereikalaujamas skirstymo veiklos nuosavybės atskyrimas.  

Vertikaliai integruotai įmonei UAB „Visagino atominė elektrinė“ priklauso LITGRID AB, AB LESTO, 

Lietuvos energija, AB kontroliniai akcijų paketai bei su tuo susijusios teisės ir pareigos dėl 

bendrovių valdymo ir kontrolės. Lietuvos energija, AB (Lietuvos elektrinė, Kruonio HAE, Kauno HE) 

yra vienas iš stambiausių elektros energijos gamintojų Lietuvoje, taip pat vienas iš didžiausią 

tiekimo rinkos dalį užimančių tiekėjų. LITGRID AB vykdo elektros energijos perdavimo veiklą.  

AB LESTO vykdo skirstymo bei visuomeninio tiekimo veiklą.  

Komisija 2012 m. kovo 15 d. posėdyje konstatavo, kad LITGRID AB ir AB LESTO pažeidė Elektros 

energetikos įstatymo, įpareigojimą iki 2012 m. kovo 3 d. atskirti perdavimo/skirstymo veiklas nuo 

kitų vertikaliai integruotos įmonės veiklų bei komercinių interesų. 

Komisija įpareigojo LITGRID AB ir AB LESTO iki 2012 m. kovo 30 d. pateikti: 

 išsamų pasirinkto veiklų ir kontrolės atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonės veiklos 

rūšių, nesusijusių su perdavimu/skirstymu, būdo aprašymą kartu su numatomų atlikti 

veiksmų detaliu planu;  

 visą informaciją, kuri skaidriai atskleistų konkrečius veiksmus, kuriais bus užtikrintas veiklų 

atskyrimo reikalavimų įgyvendinimas, eiliškumas bei terminai. 

Komisija, išnagrinėjusi LITGRID AB ir AB LESTO pateiktus planus dėl veiklų atskyrimo, 2012 m. 

balandžio 6 d. posėdyje nusprendė, kad terminai, per kuriuos numatyta atlikti veiklų atskyrimo 

procedūras, yra nepagrįstai ilgi.  

Komisija įpareigojo LITGRID AB iki 2012 m. spalio 1 d. atlikti visus būtinus veiksmus, įgyvendinant 

Elektros energetikos įstatymą dėl perdavimo veiklos atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonių 

grupės. 

AB LESTO įpareigota iki 2012 m. birželio 30 d. atlikti visus būtinus veiksmus, įgyvendinant Elektros 

energetikos įstatymą dėl skirstymo veiklos atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonių grupės.  

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/72/EB (OL 2009, L 211, p. 55) dėl elektros 

energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių galioja nuo 2009 m. liepos 13 d. ir numato galutinį veiklų 

atskyrimo įgyvendinimo terminą 2012 m. kovo 3 d. Todėl Direktyvos nuostatų perkėlimo į Elektros 
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energetikos įstatymą data tiek LITGRID AB, tiek AB LESTO atveju nėra pagrindas ilgesniam veiklų 

atskyrimo termino pratęsimui.  

 

4.5. Investicijų derinimas 

Vadovaujantis Energetikos įstatymo nuostatomis, Komisijai pavesta įvertinti elektros energetikos 

įmonių investicijų pagrįstumą. Jeigu elektros energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su 

Komisija, jos negali būti pripažintos pagrįstomis ir neįskaičiuojamos į kainų viršutines ribas. 

Pagal Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Komisijoje tvarkos aprašą perdavimo 

sistemos operatorius derina atskiras investicijas, kurių apimtis yra lygi arba didesnė nei 12 mln. Lt, 

skirstomųjų tinklų operatorius derina atskiras investicijas, kurių apimtis yra lygi ar viršija 5 mln. Lt. 

Per 2011 metus Komisija suderino 4 investicijų projektus (žr. 12 lentelę). 

Svarbiausias darbų ir lėšų apimtimi yra strateginis projektas Tarpsisteminė jungtis Lietuva – 

Švedija, NordBalt.  

Investicijų projekto bendra vertė sudaro 426 mln. EUR (1 mlrd. 471 mln. ), iš jų Lietuvai tenkanti 

investicijų dalis – 205 mln. EUR. Komisija sprendimą dėl Investicijų projekto derinimo priėmė su 

sąlyga, kad dalis (226,16 mln. Lt) investicijų sumos bus finansuojama ES struktūrinių fondų 

lėšomis. 

Investicijų projektą įgyvendinanti LITGRID AB Komisijai pateikė tris skirtingas Investicijų projekto 

finansavimo alternatyvas. Remiantis pateiktais duomenimis, Investicijų projektui finansuoti 

reikalingos nacionalinio finansavimo lėšos svyruoja nuo 453 mln. Lt iki 553 mln. Lt, o poreikinė 

paskolų apimtis – nuo 97 mln. Lt iki 400 mln. Lt, su atitinkamai palūkanų sąnaudomis nuo  

4 mln. Lt iki 89 mln. Lt. 

Komisija atliko LIGRID AB pateiktų derinti trijų alternatyvų finansuoti Investicijų projektą 

nacionalinėmis lėšomis analizę ir nustatė, kad viena iš jų (11 lentelėje nurodyta kaip „Pirmoji 

alternatyva“) remiasi netiksliais duomenimis, todėl yra nevertintina; suformavo Papildomą 

Investicijų projekto finansavimo nacionalinėmis lėšomis alternatyvą (11 lentelėje nurodyta kaip 

„Papildoma alternatyva“). Visų investicijų projekto finansavimo nacionalinėmis lėšomis alternatyvų 

duomenys yra šie:  
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11 lentelė. Lietuvos – Švedijos jungties statybos finansavimo šaltiniai         

(be PVM) 

 
Lietuvos – Švedijos jungties 

statybos finansavimo šaltiniai 

LITGRID AB  LITGRID AB  LITGRID AB  Komisija 

 
Pirmoji* 

alternatyva 

Antroji** 

alternatyva 

Trečioji*** 

alternatyva 

Papildoma**** 

alternatyva 

1. ES parama (EEPR), tūkst. Lt 226.158 226.158 226.158 226.158 

2. 
VIAP lėšos (vartotojų subsidija), 

tūkst. Lt 
453.124 479.663 553.030 493.030 

3. 
Paimtos paskolos (vartotojų 
subsidijos kaip pinigų srauto 

trūkumui padengti), tūkst. Lt 

399.552 97.403 306.027 217.204 

4. Palūkanų sąnaudos, tūkst. Lt 88.671 3.894 79.138 14.205 

5. Palūkanų pajamos , tūkst. Lt 0 10.156 4.070 5.896 

6. LITGRID AB lėšos, tūkst. Lt 31.885 0 0 0 

 
Investicinio projekto vertė 

iš viso (1+2+4-5+6), tūkst. Lt 
767.956 699.559 854.256 727.497 

7. 
Finansinių įsipareigojimų 

laikotarpis, metai 
2010-2026 2010-2016 2010-2027 2010-2020 

 

Šaltinis: Komisija. 

*Pirmosios alternatyvos sąlygos: Investiciniam projektui finansuoti planuojama pasiskolinti iki 400 mln. Lt. Paskolą 

numatoma imti dalimis per keturis metus. Ja naudotis būtų pradėta jau nuo 2012 metų pradžios. Paskolos grąžinimo 

laikotarpis - nuo 2016 iki 2026 metų. Palūkanų suma (papildoma finansinė našta) - 88,7 mln. Lt. Europos Sąjungos 

parama naudojama pagal iš anksto su Europos Komisija suderintą grafiką. 

**Antrosios alternatyvos sąlygos: Investicijų projektui finansuoti planuojama 2015 metais pasiskolinti apie 97,4 mln. 

Lt. Paskola grąžinama iki 2016 metų. Palūkanų suma (papildoma finansinė našta) - 3,9 mln. Lt. Europos Sąjungos 

parama naudojama pagal iš anksto su Europos Komisija suderintą grafiką.  

***Trečiosios alternatyvos sąlygos: Investicijų projektui finansuoti planuojama 2015 metais pasiskolinti apie 306 mln. 

Lt. Paskola grąžinama iki 2027 metų. Palūkanų suma (papildoma finansinė našta) - 79,1 mln. Lt. Europos Sąjungos 

parama naudojama pagal iš anksto su Europos Komisija suderintą grafiką. 

****Papildomos alternatyvos sąlygos: Investicijų projektui finansuoti reikalinga 2015 metais pasiskolinti apie 217 mln. 

Lt. Paskola grąžinama iki 2020 m. Palūkanų suma (papildoma finansinė našta) - 14,2 mln. Lt. Europos Sąjungos parama 

naudojama pagal iš anksto su Europos Komisija ir suderintą grafiką. 

Komisija, atlikusi Investicijų projekto finansavimo nacionalinėmis lėšomis alternatyvų palyginimo 

duomenimis, nustatė, kad Antroji alternatyva nominaliąja verte yra pigiausia, Europos Sąjungos 

struktūriniais fondais finansuojama Investicijų projekto dalis yra didžiausia, paskolų palūkanų, kaip 

papildomų sąnaudų, suma yra mažiausia.  

Komisija, užtikrindama vartotojų interesą gauti patikimas ir kokybiškas energetikos paslaugas 

mažiausiomis sąnaudomis, suderino Investicijų projekto „Tarpsisteminė jungtis Lietuva – Švedija“ 

Antrosios alternatyvos finansavimo modelį, kaip mažiausią finansinę naštą – pigiausią alternatyvą – 

Lietuvos vartotojams, įgyvendinant šį Investicijų projektą. 

Komisija, nuosekliai laikydamasi mažiausios finansinės naštos principo, nustatė papildomas 

sąlygas, susijusias su Investicijų projekto įgyvendinimu:  
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 viešosiomis lėšomis finansuojamas Investicijų projektas nedidins licencijuojamoje veikloje 

naudojamo turto vertės, taigi, nedidins nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos 

(normatyvinio pelno) dydžio, todėl nedidins perdavimo paslaugos tarifo;  

 Investicijų projekto vykdytojas privalės užtikrinti ketvirtinę atskaitomybę, teikdamas lėšų 

judėjimo dokumentų kopijas.  

Komisija iš naujo svarstys Investicijų projekto finansavimo modelį, jei:  

 keisis nacionaliniai teisės aktai, įskaitant VIAP mokėtojų bazę;  

 pasikeis Europos Komisijos sprendimas dėl lėšų skyrimo;  

 projekto vykdytojas nesilaikys Komisijos nustatyto įpareigojimo;  

 bus pokyčių Investicijų projekto rangos darbų procesuose;  

 pasikeis ar susiformuos kitos esminės aplinkybės.  

7 pav. Investicijų projekto finansavimas viešosiomis lėšomis  

2010-2016 metais, ct/kWh 

 

Šaltinis: Komisija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
45 

 
 

12  lentelė. 2011 metais Komisijos suderinti investicijų projektai elektros 

energetikos sektoriuje 

Eil. 
Nr. 

Projekto pavadinimas 
Vertė, 
mln. Lt 

ES 

finansuojama 
dalis, 

mln. Lt 

Paskirtis 

1. 
Tarpsisteminė jungtis Lietuva 

– Švedija 
1 471 226,2 

Didins energetinę nepriklausomybę, 
užtikrins sistemos saugumą bei 

patikimumą 

2. 

AB LESTO Lypkių 110/10 kV 

transformatorių pastotės 
statybos investicijų projektas 

11,37 2,27 

Bus užtikrintas elektros energijos 
tiekimas Klaipėdos laisvosios 

ekonominės zonos teritorijoje 
statomoms gamybinėms įmonėms, 

gyvenamųjų namų kvartalams ir kt. 

3. 

AB LESTO Rietavo 110/35/10 
kV transformatorių pastotės 

rekonstrukcijos investicijų 

projektas 

9,49 1,66 
Bus užtikrintas esamų paslaugų 

kokybės gerinimas 

4. 
AB „Achema“ investicijų 

projektą „Elektros skirstymo 

sistemos modernizavimas“, 

7,88 3,15 

Bus užtikrintas patikimas ir saugus 

elektros energijos tiekimas 

vartotojams, įvykus gedimui, bus 
galima per trumpiausią laiką atjungti 

elektros įrenginius ir tuo pačiu 
užtikrinti neavarinį kitų įrenginių 

darbą 

Iš viso 2011 metais suderinta 
investicijų: 

1499,74 233,28 -  

 

Šaltinis: Komisija. 

4.6. Naujų vartotojų ir gamintojų prijungimas prie operatorių tinklų 

 

Energetikos įstatyme ir Elektros energetikos įstatyme Komisijai nustatyta funkcija tvirtinti 

energetikos objektų (tinklų, sistemų, įrenginių) prijungimo įkainius. 

 

Komisija, 2011 metais atlikusi AB LESTO planinį tikslinį patikrinimą, nustatė, kad prijungimo prie 

tinklų darbų įkainiai rinkoje yra žemesni nei skaičiuojant prijungimo darbų įkainius 2009 metais. 

Todėl Komisija atliko naujus skaičiavimus dėl elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros 

tinklų įkainių ir patvirtino vidutiniškai 10 – 25 proc. mažesnius elektros energijos vartotojų įrenginių 

prijungimo prie tinklų įkainius, kurie įsigaliojo nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Komisijos nustatyti 

prijungimo prie elektros tinklų įkainiai vartotojams pateikti 13 lentelėje.  
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13 lentelė. Komisijos 2011 metais patvirtinti prijungimo prie elektros tinklų 

įkainiai 

Vartotojų 

grupė 

Prijungimo įkainis 

iki pakeitimo, 
Lt/kW 

Prijungimo įkainis 

po pakeitimo, 
Lt/kW 

Prijungimo 

įkainio pokytis, 
Lt/kW 

Prijungimo 

įkainio pokytis, 
proc. 

I grupė 166 150 16 9,6 

II grupė 700 595 105 15 

III grupė 610 458 152 25 

IV grupė 440 352 88 20 

 

Šaltinis: Komisija. 

Komisija tvirtina 100 proc. prijungimo įkainius. Pagal naujos redakcijos Elektros energetikos 

įstatymą buitinis vartotojas moka 20 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba Komisijos 

nustatyto įkainio, visi kiti vartotojai moka  40 proc. atitinkamų sąnaudų arba Komisijos nustatyto 

įkainio. Gamintojai, jungdamiesi prie skirstomųjų arba perdavimo tinklų, moka 100 proc. 

prijungimo sąnaudų. 

 

4.7. Paslaugų kokybė 

Elektros energetikos įstatyme nurodyta, kad Komisija nustato elektros energijos persiuntimo 

patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus bei kontroliuoja, kaip laikomasi elektros energijos 

persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų. 

Komisija, nustatydama minimalius elektros energijos persiuntimo paslaugų reikalavimus, 

informuoja vartotojus, kokie parametrai dėl tinklo techninės kokybės yra keliami perdavimo ir 

skirstymo operatoriams. Metams pasibaigus, Komisija apibendrina nuo perdavimo ir skirstymo 

sistemų operatorių priklausančių veiksnių elektros energijos persiuntimo nutraukimo priežastis, 

nustato, ar nebuvo pažeisti minimalūs elektros energijos persiuntimo paslaugų patikimumo 

reikalavimai ir paskelbia naujus patikimumo persiuntimo paslaugoms užtikrinti lygius. 

Elektros energijos persiuntimo paslaugų kokybės rodikliai ir jų minimalūs lygiai atskirai skaičiuojami 

perdavimo sistemai bei skirstymo tinklui. Kuo rodiklio reikšmė mažesnė, tuo elektros energijos 

persiuntimo patikimumo lygis yra geresnis. Skaičiavimuose vertinami tik tie atvejai, kai elektros 

energijos persiuntimo nutraukimas įvyko dėl sistemos operatoriaus atsakomybei priskiriamų 

priežasčių arba dėl nenustatytų priežasčių. Nutraukimai, kurie įvyko dėl „force majeure“ ar dėl 

išorinio poveikio priežasčių, kokybės rodikliams įtakos neturi. 

Elektros energijos persiuntimo patikimumas perdavimo tinklais yra vertinamas dviem rodikliais:  

 END – perdavimo tinklu nepersiųstos elektros energijos kiekis dėl elektros tiekimo 

nutraukimų perdavimo sistemoje, MWh/vartotojui;  

 AIT – vidutinis nutraukimo laikas, kuris parodo vidutinę nutraukimų trukmę perdavimo 

sistemoje, min./vartotojui.  
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Metiniai elektros energijos persiuntimo perdavimo tinklais patikimumo rodikliai ir jų minimalūs 

lygiai parodyti 8–9 paveiksluose. 

8 pav. Dėl elektros energijos tiekimo 

nutraukimų perdavimo tinklu nepersiųstos 

elektros energijos kiekis (END) ir šio rodiklio 

minimalus lygis, MWh/vartotojui 

 

9 pav. Vidutinė perdavimo tinkle elektros 

 energijos nutraukimų trukmė (AIT) ir šio 

rodiklio minimalus lygis, min./vartotojui  

 

 

Šaltinis: Komisija. 

Komisijos pagal trejų ataskaitinių metų vidurkį 2011 metams nustatyti patikimumo rodikliai 

įpareigoja perdavimo tinklo operatorių užtikrinti, kad techninė paslaugų kokybė bus geresnė arba 

lygi minimaliems reikalavimams: vartotojams elektros energijos vidutinė nutraukimo trukmė 

neturėtų būti ilgesnė nei 0,26 min., o nepersiųstos elektros energijos kiekis būtų ne didesnis kaip 

5,22 MWh. 

Elektros energijos persiuntimo patikimumas skirstomaisiais tinklais yra vertinamas dviem rodikliais: 

 SAIDI – vidutinė neplanuotų persiuntimo nutraukimų trukmė (min./vartotojui);  

 SAIFI – vidutinis nutraukimų skaičius vartotojui (skaičius/vartotojui).  

2011 metais buvo atliktas AB LESTO planinis patikrinimas, kurio metu analizuota per kiek laiko 

įmonė atlieka elektros energijos atkūrimo darbus, naujų vartotojų prijungimą prie tinklų, patikrinta 

Komisijos nustatytų elektros energijos persiuntimo ir paslaugų kokybės reikalavimų laikymasis. 

Patikrinimo metu Komisija nenustatė pažeidimų dėl persiuntimo ir paslaugų kokybės reikalavimų 

laikymosi.  

Skirstomųjų tinklų operatoriams Komisija 2011 metams nustatė, kad techninė paslaugų kokybė 

būtų geresnė arba lygi šiems minimaliems reikalavimams: vartotojams elektros energijos vidutinė 

nutraukimo trukmė neturėtų būti ilgesnė nei 65,8 min. per metus, o vartotojui tenkantis vidutinis 

nutraukimų skaičius dėl skirstomųjų tinklų operatoriaus kaltės neturėtų būti didesnis nei 0,93 karto. 

Metiniai elektros energijos persiuntimo skirstomaisiais tinklais patikimumo rodikliai ir jų minimalūs 

lygiai parodyti 10-11 paveiksluose. 
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10 pav. Vidutinė neplanuotų elektros 

energijos persiuntimo skirstomuoju tinklu 

nutraukimų trukmė (SAIDI) ir šio rodiklio 

minimalus lygis, min./vartotojui 

11 pav. Vidutinis elektros energijos 

skirstomajame tinkle nutraukimų skaičius 

vartotojui (SAIFI) ir šio rodiklio minimalus 

lygis, skaičius/vartotojui 

 
 

Šaltinis: Komisija. 

 

4.8. Reguliuojamosios veiklos apskaita ir kainodara 

Naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymas įpareigojo Komisiją parengti elektros energetikos 

įmonių apskaitos atskyrimo taisykles. Elektros energetikos įstatymas taip pat numato, kad Komisija 

turi teisę nustatyti sąnaudų apskaitos sistemą, metodą ir (ar) modelį, privalomą asmeniui, 

turinčiam didelę įtaką elektros energijos rinkoje, taip pat perdavimo, skirstymo paslaugų teikėjui ir 

(ar) visuomeniniam tiekėjui.  

Komisija 2012 m. kovo mėn. pradėjo viešąsias konsultacijas su rinkos dalyviais dėl galimo elektros 

sektoriaus apskaitos modelio. Komisijos specialistai viešajam svarstymui pristatė modelio, 

skatinančio perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo rinkų efektyvumą, ilgalaikę konkurenciją 

bei teikiančio naudą vartotojams, įgyvendinimo elektros energetikos sektoriuje galimybę (angl. 

Long run average incremental costs) (toliau – LRAIC).  

Komisija 2011 m. balandžio 11 d. nutarimu O3-87 priėmė sprendimą, kad būtų formuojamas 

elektros energetikos sektoriuje ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų LRAIC apskaitos 

modelis, kuris būtų taikomas elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų teikėjams nuo 

naujo reguliavimo periodo.  

Komisija, įgyvendindama Elektros energetikos įstatymą, rengia ir teiks Vyriausybei tvirtinti 

Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašą, kuriame 

taip pat atsispindės apskaitos atskyrimo ir sąnaudų apskaitos būdai.  
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Komisija, siekdama tobulinti kainodaros principus, efektyviai juos įgyvendinti ir užtikrinti 

konkurenciją tam tikruose elektros energetikos segmentuose, 2011 metais atliko sisteminę 

galiojančių teisės aktų analizę ir priėmė sprendimus dėl jų keitimo ar tam tikrų nuostatų įtvirtinimo: 

 patvirtinta Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo 

elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos 

nustatymo metodika: įtvirtinti skaidrūs, objektyvūs ir nediskriminuojantys kainodaros 

principai gamintojams, kurių pagaminta elektros energija pripažįstama viešuosius interesus 

atitinkančia paslauga.  

 atsižvelgus į Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo pakeitimus, 

patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu  

Nr. 1-291, Komisija pakeitė Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros 

energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodiką bei Viešuosius interesus 

atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašą: patikslintas VIAP lėšų 

gavėjų (VIAP teikėjų) sąrašas, VIAP lėšų nustatymo tvarka VIAP teikėjams, nuo 2012 metų 

pakeista VIAP lėšų mokėjimo tvarka, nustatyta VIAP kainos diferencijavimo tvarka, 

patikslinta VIAP lėšų apskaita ir ataskaitų pateikimas. 

Atsižvelgiant į Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo pakeitimus, 

patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1-291, 

didžiausia VIAP mokėjimo našta krenta elektros energijos vartotojams, o didžiausia VIAP mokėjimo 

nuolaida taikoma elektros energijos gamintojams, kurie gamina elektros energiją termofikaciniu 

režimu kombinuotojo šilumos ir elektros energijos gamybos procese.  

Nuo 2012 metų VIAP kainos diferenciacija ir VIAP mokėjimo našta pasiskirto taip:  

 vartotojai, prisijungę prie skirstomųjų tinklų, moka už šias VIAP paslaugas: už rėmimą 

elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius išteklius, kogeneracinių elektrinių 

elektros energijos gamybą ir Lietuvos elektrinės elektros energijos gamybą, taip pat už 

strateginius elektros sektoriaus projektus, atominės elektrinės uždarymą, Lietuvos 

elektrinės pastoviąsias sąnaudas, elektros energijos gamintojų, naudojančių 

atsinaujinančius išteklius, prijungimą prie tinklo bei jų balansavimą;  

 vartotojai, prisijungę prie perdavimo tinklų, moka už šias VIAP paslaugas: už rėmimą 

elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius išteklius, kogeneracinių elektrinių 

elektros energijos gamybą ir Lietuvos elektrinės elektros energijos gamybą, taip pat už 

strateginius elektros sektoriaus projektus, atominės elektrinės uždarymą, Lietuvos 

elektrinės pastoviąsias sąnaudas, elektros energijos gamintojų, naudojančių 

atsinaujinančius išteklius, prijungimą prie tinklo bei jų balansavimą;  

 vartotojai, prisijungę tiesiogine linija prie elektros energijos gamintojo, moka už šias VIAP 

paslaugas: už rėmimą elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius išteklius, 

kogeneracinių elektrinių elektros energijos gamybą ir Lietuvos elektrinės elektros energijos 

gamybą, taip pat už strateginius elektros sektoriaus projektus, atominės elektrinės 

uždarymą, Lietuvos elektrinės pastoviąsias sąnaudas, elektros energijos gamintojų, 

naudojančių atsinaujinančius išteklius, prijungimą prie tinklo bei jų balansavimą;   

 gamintojai, išskyrus kogeneracines elektrines, kurios elektros energiją pasigamina ir 

suvartoja ūkiniams poreikiams, prisijungę prie skirstomojo tinklo, moka už šias VIAP 
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paslaugas: už rėmimą elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius išteklius, 

kogeneracinių elektrinių elektros energijos gamybą ir Lietuvos elektrinės elektros energijos 

gamybą, taip pat už strateginius elektros sektoriaus projektus, atominės elektrinės 

uždarymą, Lietuvos elektrinės pastoviąsias sąnaudas, elektros energijos gamintojų, 

naudojančių atsinaujinančius išteklius, prijungimą prie tinklo bei jų balansavimą;  

 gamintojai, išskyrus kogeneracines elektrines, kurios elektros energiją pasigamina ir 

suvartoja ūkiniams poreikiams, prisijungę prie perdavimo tinklo, moka už šias VIAP 

paslaugas: už rėmimą elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius išteklius, 

kogeneracinių elektrinių elektros energijos gamybą ir Lietuvos elektrinės elektros energijos 

gamybą, taip pat už strateginius elektros sektoriaus projektus, atominės elektrinės 

uždarymą, Lietuvos elektrinės pastoviąsias sąnaudas, elektros energijos gamintojų, 

naudojančių atsinaujinančius išteklius, prijungimą prie tinklo bei jų balansavimą;  

 kogeneracinės elektrinės, kurios elektros energiją pasigamina ir suvartoja ūkiniams 

poreikiams, bei prijungti prie perdavimo arba skirstomojo tinklo moka už šias VIAP 

paslaugas: už rėmimą elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius išteklius, už 

strateginius elektros sektoriaus projektus, atominės elektrinės uždarymą, Lietuvos 

elektrinės pastoviąsias sąnaudas, elektros energijos gamintojų, naudojančių 

atsinaujinančius išteklius, prijungimą prie tinklo bei jų balansavimą;  

 gamintojai, elektros energiją gaminantys iš atsinaujinančių energetikos išteklių, įskaitant ir 

tuos, kurie elektros energiją pasigamina ir suvartoja ūkiniams poreikiams, atleidžiami nuo 

VIAP kainos mokėjimo. 

14 lentelė. VIAP fondo struktūra 2010-2012 metais 

Pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Atsinaujinančių šaltinių VIAP, mln. Lt 43,8 87,8 115,37 

Termofikacinių elektrinių VIAP, mln. Lt 35,7 85,7 117,16 

Lietuvos elektrinės VIAP, mln. Lt 370,4 348 398,266 

Ignalinos AE VIAP, mln. Lt 0 0 0 

VIAP administratoriaus sąnaudos (Rinkos operatoriaus 

sąnaudos 2010 m.), mln. Lt 
-1,8 0,5 0,5 

Prijungimo pajamos, mln. Lt 0 0 -1,07 

AEI prijungimas prie perdavimo tinklo, mln. Lt 0 0 0 

AEI prijungimas prie skirstomųjų tinklų, mln. Lt - 0,8 0,168 

Ne balansas už praėjusius metus, mln. Lt -20 -6,4 -4,06 

AEI balansavimas, mln. Lt - 5,3 12,3 

Strateginiai projektai, mln. Lt - 92 85 

VIAP biudžetas, mln. Lt 431,7 613,8 723,634 

VIAP kaina, ct/kWh 4,73 6,01 7,04 

 

Šaltinis: Komisija. 

VIAP kainos augimui įtakos turi didėjanti elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos 

išteklių, išlaikoma ženkli kvota Lietuvos energijai (Lietuvos elektrinei) tiekimo saugumui ir 
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patikimumui užtikrinti, augančios gamtinių dujų kainos (kainų augimas nekompensuoja kvotinių 

kiekių mažinimo Lietuvos energijos bei termofikacinių elektrinių atvejais).  

 

4.9. Elektros energetikos sektoriaus reguliuojamos kainos 

Persiuntimo paslaugų kainų viršutinės ribos yra nustatytos 2011–2013 metų reguliavimo periodui.  

Kasmet persiuntimo paslaugų viršutinės ribos yra koreguojamos, įvertinant kiekio poveikio, 

nenumatytų pasikeitimų, indeksavimo koeficientus. 

Persiuntimo paslaugų kainų viršutinės ribos 2011–2013 metų reguliavimo periodui bei 

perskaičiuotos paslaugų kainos 2012 metams pateiktos 15 lentelėje. 

15 lentelė. Persiuntimo paslaugų kainų viršutinės ribos 2011–2013 metams 

bei perskaičiuotos paslaugų kainų viršutinės ribos 2012 metams (ct/kWh) 

Rodikliai LITGRID AB  

AB LESTO 

vidutinės įtampos 
tinkluose 

žemos įtampos 
tinkluose 

2011–2013 metų nustatytos 

persiuntimo paslaugų kainų viršutinės  
ribos 

2,32 4,89 6,39 

2012 metams perskaičiuotos 

persiuntimo paslaugų kainų viršutinės 
ribos 

2,32 4,88 6,41 

 

Šaltinis: Komisija. 

Perskaičiuojant perdavimo aukštos įtampos tinklais kainos viršutinę ribą dėl mažesnių faktinių  

2010 metų investicijų, nei buvo įvertinta nustatant perdavimo paslaugos pradinį pajamų lygį  

2011-2013 metams, ir nepripažinus dalyvavimo ENTSO-E tranzito mechanizme numatomų sąnaudų 

2012 metams, Komisija LITGRID AB nepripažino pagrįstomis 5,7 mln. Lt sąnaudų. 

AB LESTO perskaičiuojant viršutines skirstymo paslaugos kainos ribas, Komisija nepripažino 

pagrįstomis sąnaudomis 2,38 mln. Lt vidutinės įtampos tinkluose ir 2,4 mln. Lt žemos įtampos 

tinkluose dėl 2010 m. faktiškai atliktų mažesnių investicijų. 

Nuo 2011 metų Komisija nustatė viršutines skirstymo kainų ribas mažiesiems elektros skirstymo 

tinklams, turintiems skirstymo licencijas – AB „Achema“, AB „Akmenės cementas“, AB „Lifosa“, 

UAB „Korelita“ ir UAB „E-Tinklas“. 2012 metams šios ribos buvo koreguojamos ir nepripažinta, 

palyginti su šių įmonių skaičiavimais, 0,183 mln. Lt sąnaudų. 
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16 lentelė. Mažųjų skirstomųjų tinklų operatorių viršutinės ribos  

2011-2012 metais (ct/kWh)  

  
UAB 

 „E-Tinklas“ 
AB  

„Achema“  
AB „Akmenės 

cementas“ 
AB „Lifosa“ UAB „Korelita“ 

Rodikliai 
vidutinės 
įtampos 
tinkluose 

žemos 
įtampos 
tinkluose 

žemos 
įtampos 
tinkluose 

vidutinės 
įtampos 
tinkluose 

žemos 
įtampos 
tinkluose 

vidutinės 
įtampos 
tinkluose 

žemos 
įtampos 
tinkluose 

vidutinės 
įtampos 
tinkluose 

žemos 
įtampos 
tinkluose 

2011-2013 
metų 

nustatytos 
persiuntimo 

paslaugų kainų 
viršutinės ribos 

12,45 7,18 3,11 6,7 7,4 9,25 9,64 3,27 3,05 

2012 metais 
perskaičiuotos 
persiuntimo 

paslaugų kainų 
viršutinės ribos 

13,72 8,06 2,5 5,31 8,39 9,22 9,59 3,25 2,86 

 

Šaltinis: Komisija. 

Nustatant rezervų kainas 2012 metams, buvo vertinamos Lietuvos energijos, AB gamybos 

padalinių Lietuvos elektrinės ir Kruonio HAE pastoviosios sąnaudos. Lietuvos elektrinei buvo 

nepripažinta 13,8 mln. Lt sąnaudų, Kruonio HAE – 1,9 mln. Lt sąnaudų. Dėl to sumažėjo 

perdavimo kainos dedamoji – sisteminės paslaugos.  

17 lentelė. Aktyviosios galios rezervų kaina 2010-2012 metais 

Nr. Pavadinimas  2010 m. 2011 m. 2012 m. 

1. AB Lietuvos elektrinės aktyviosios galios rezervų kainos    

1.1. Tretinio rezervo kainos, Lt/MW/h 12,2 12,2 12,2 

1.2. Antrinio rezervo kainos, Lt/MW/h 13,05 13,05 - 

2. Kruonio HAE antrinio rezervo kainos, Lt/MW/h 7,7 11,86 11,71 

 

Šaltinis: Komisija. 

Infrastruktūrinės elektros energijos dedamosioms iš esmės nesikeičiant ir įvertinus VIAP kainos 

augimą, bendroje sumoje vidutinė elektros energijos kaina (aukščiausia kainos riba) 2012 metams 

yra 1,01 ct/kWh be PVM aukštesnė, palyginti su 2011 metais, ir sudaro 37,65 ct/kWh be PVM 

(2011 metais buvo 36,64 ct/kWh be PVM).  
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12 pav. Vidutinė elektros energijos kaina 2010-2012 metais, ct/kWh be PVM 

 

Šaltinis: Komisija. 

Elektros energijos kainų buitiniams vartotojams kaitą 2012 metams nulėmė 3 pagrindinės 

aplinkybės: 

 Remiama ir kvotinė elektros energija sudarys 2012 metais 3,23 TWh: remiama elektros 

energija, pagaminta iš atsinaujinančių išteklių, sudarys daugiau nei 0,8 TWh, bendro 

šilumos ir elektros ciklo jėgainėse - 0,9 TWh ir 1,53 TWh - Lietuvos elektrinei. 

 Remiama ir kvotinė elektros energija, privalomai superkama visuomeninio tiekėjo, užtikrina 

reguliuojamų vartotojų poreikį, kuris 2012 metais numatomas 3,2 TWh (2011 metais –  

4,6 TWh). Kadangi visą elektros energijos reguliuojamų vartotojų poreikį užtikrina remtina 

elektros energija, šios grupės vartotojų elektros energijos „krepšelyje“ nedalyvauja 

importuojama elektros energija. Remiama ir kvotinė elektros energija superkama ta pačia 

kaina ir dieną, ir naktį visomis savaitės dienomis (ir ši kaina yra žymiai didesnė už biržoje 

susiformavusias kainas).  

 Vykdomas tolesnis palaipsnis skirstymo paslaugos kaštų balansavimas tarp verslo bei 

smulkiųjų vartotojų, 2012 metais disbalansą sumažinant iki 16 proc. (2011 metais buvo  

19 proc.). Šis palaipsnis balansavimas vykdomas, mažinant įėjimo į rinką barjerus 

alternatyviems tiekėjams.  

Komisija atkreipė Energetikos ministerijos dėmesį į tai, kad pagal galiojančius teisės aktus visą 

remtiną (termofikacinių elektrinių) ir skatinamą (gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos 

išteklius) elektros energiją superka visuomeninis tiekėjas ir ją persiunčia elektros energijos 

vartotojams, kuriems taikoma visuomeninė (reguliuojama) elektros energijos kaina.  

Faktinis vartotojų, kuriems taikoma visuomeninė (reguliuojama) kaina, poreikis 2010 metais buvo 

4525 GWh, 2011 metais – 3450 GWh, o 2012 m. prognozuojamas vartotojų, kuriems taikoma 

visuomeninė (reguliuojama) kaina, poreikis yra 3207 GWh. O pagamintas remiamos elektros 

energijos kiekis 2010 metais buvo 3328 GWh, 2011 metais – 2744 GWh, o 2012 metams 

prognozuojama, kad remtina elektros energijos gamyba bus 3250 GWh. Taigi, 2012 metais 
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remiamos (ir superkamos) energijos kiekis apytiksliai atitinka reguliuojamų vartotojų paklausos 

kiekį, kurį tenkina visuomeninis tiekėjas. 

Tačiau jau nuo 2013 metų prognozuojama, kad reguliuojamų elektros energijos vartotojų poreikis 

palaipsniui dar mažės, o remiamos ir superkamos energijos kiekis tuo pačiu metu nuosekliai augs, 

palyginus su 2012 metų lygiu. Visuomeniniam tiekėjui kils problemų, kai reikės supirkti remtiną ir 

skatinamą elektros energiją, o visuomenių (reguliuojamų) vartotojų poreikio nebus.  
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5. GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUS 

       

5.1. Licencijavimas 

Komisija gamtinių dujų sektoriuje licencijuoja perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo 

rinkos operatoriaus veiklas. 

Gamtinių dujų perdavimo veiklą vykdo vienintelė AB „Lietuvos dujos“. Komisija yra išdavusi šiai 

įmonei licenciją vykdyti perdavimo veiklą 2001 m. gruodžio mėn. Tranzito veikla nelicencijuojama, 

ją vykdo perdavimo tinklo operatorius AB „Lietuvos dujos“. 

Gamtinių dujų skirstymo veiklai vykdyti 2011 metais, kaip ir 2010-aisiais, galiojo anksčiau Komisijos 

išduotos 6 skirstymo licencijos. Visos skirstymo įmonės minėtu laikotarpiu buvo aktyvios, t. y. 

vykdė skirstymo veiklą.  

2011 metais Komisija išdavė vieną gamtinių dujų tiekimo licenciją Lietuvos energijai, AB. Iš viso 

gamtinių dujų tiekimo licencijas 2011 metais turėjo 14 gamtinių dujų tiekimo įmonių, tačiau 6 iš jų 

nevykdė gamtinių dujų tiekimo veiklos. 

2011 m. lapkričio 23 d. Komisija priėmė sprendimą išduoti licenciją gamtinių dujų rinkos 

operatoriaus veiklai Baltpool UAB. Gamtinių dujų rinkos operatoriaus Baltpool UAB pagrindinė 

funkcija – organizuoti antrinę prekybą gamtinėmis dujomis gamtinių dujų biržoje.  

 

5.2. Rinkos priežiūra 

Komisija prižiūri gamtinių dujų rinkos atvėrimo ir konkurencijos didmeninėje bei mažmeninėje 

prekyboje mastą ir veiksmingumą.  

Siekdama, kad rinkos dalyviai disponuotų patikima informacija, Komisija kas ketvirtį bei metams 

pasibaigus rengia ir skelbia Komisijos tinklalapyje www.regula.lt rinkos stebėsenos ataskaitas, 

kuriose apibendrina duomenis apie gamtinių dujų importą, vartojimą bei transportavimą 

2011 m. lapkričio mėn. Komisija išdavė veiklos licenciją gamtinių dujų biržos operatoriui, 2012 m.  

vasario mėn. suderino gamtinių dujų biržos veiklos reglamentą. Šie sprendimai de facto atveria kelią veikti 

antrinei gamtinių dujų rinkai ir formuotis konkurencijos gamtinių dujų sektoriuje užuomazgoms.  

Komisija suderino magistralinio dujotiekio Jurbarkas - Klaipėda statybos investicijų projektą, 

Vyriausybei priėmus sprendimą iš dalies finansuoti ES fondų lėšomis gamtinių dujų perdavimo sistemos 

modernizavimą ir plėtrą. 

2012 metais Komisija pagal priskirtą kompetenciją parengs ir patvirtins visus Gamtinių dujų įstatymo 

įgyvendinamuosius teisės aktus. 

Komisija pratęsė AB „Lietuvos dujos“ terminą pateikti veiklų ir kontrolės atskyrimo būdo aprašymo 

ir numatomų atlikti veiksmų planą iki 2012 m. gegužės 31 d. Komisija atliks minėtų veiklų 

atskyrimo stebėseną ir vertinimą. 

http://www.regula.lt/


 
 

 
56 

 
 

dujotiekiais, rinkos dalyvių užimamas atitinkamos rinkos dalis, vidutines gamtinių dujų importo 

kainas į Lietuvą bei investicijas į gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sektorius. 

13 pav. Dujų rinkos stebėsenos ataskaitos 

 

Šaltinis: Komisija. 

Komisijos viešai skelbiama informacija apie gamtinių dujų rinkos pokyčius bei tendencijas rinkos 

dalyviams užtikrina bendrą informuotumą ir sudaro sąlygas formuotis skaidriems konkurenciniams 

santykiams. 

Komisijai 2011 m. lapkričio 23 d. priėmus sprendimą išduoti licenciją gamtinių dujų rinkos 

operatoriaus veiklai Baltpool UAB, sudarytos sąlygos startuoti gamtinių dujų biržai.  

Komisija 2012 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-46 suderino Baltpool UAB parengtą Prekybos 

gamtinių dujų biržoje reglamentą.  

Gamtinių dujų biržos dalyviams nustatyti prekybos dujų biržoje užmokesčiai parodyti 18 lentelėje. 

  18 lentelė. Lietuvos gamtinių dujų biržoje taikomi užmokesčiai (be PVM)  

Užmokesčio pavadinimas Užmokesčio dydis 
Užmokesčio dydis  

2012 metams 

Fiksuoti metiniai dalyvavimo 

užmokesčiai: 
  

Metinis biržos dalyvio  20 000 Lt/metus 0 Lt 

Už kiekvieną papildomos prekybos 
paskyrą  

1 500 Lt/metus 0 Lt 

Kintami apyvartos užmokesčiai:   

Prekybos 1,2 Lt/1000 m3 2,0 Lt/1000 m3 

Atsiskaitymų 0,6 Lt/1000 m3 1,0 Lt/1000 m3 

Gamtinių dujų įsigijimo teisės 

perleidimo/perėmimo 
2,0 Lt/1000 m3 2,0 Lt/1000 m3 

 

Šaltinis: Komisija. 
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2012 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3-66 Komisija patvirtino Prekybos gamtinėmis dujomis 

priežiūros taisykles, kurių tikslas sukurti prielaidas sąžiningai ir veiksmingai konkurencijai gamtinių 

dujų rinkoje, užtikrinti skaidrumą, patikimumą, atsiskaitymą tarp gamtinių dujų biržos dalyvių, 

gamtinių dujų rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir informacijos skaidrumą, išvengti kainų ir tiekimo 

sąlygų iškraipymo. Gamtinių dujų rinkos priežiūrą vykdys rinkos operatorius ir Komisija. Rinkos 

operatorius prižiūrės gamtinių dujų prekybą biržoje, o Komisija - prekybą gamtinėmis dujomis 

pagal dvišales pirkimo-pardavimo sutartis. Vykdant priežiūrą siekiama užtikrinti, kad rinkos dalyviai 

nepiktnaudžiautų rinkoje, t. y. nemanipuliuotų ir nepasinaudotų viešai neatskleista reikšminga 

informacija vykdant dujų prekybą. Taisyklėse nustatytos piktnaudžiavimo rinkoje formos, taip pat 

įtvirtintas principas, draudžiantis rinkos dalyviams manipuliuoti ar bandyti manipuliuoti rinka, 

nustatyti rinkos piktnaudžiavimo bei manipuliavimo atvejai ir formos. Reglamentuota rinkos 

priežiūros tvarka ir periodiškumas bei vykdomo tyrimo dėl rinkos dalyvių piktnaudžiavimo dujų 

rinkoje tvarka ir sąlygos.  

Pradėjusi realiai veikti antrinė gamtinių dujų birža sukurs alternatyvą gamtinių dujų įsigijimui 

dvišalių sutarčių pagrindu. Gamtinių dujų vartotojai, turintys metines sutartis su tiekėjais – 

importuotojais, ir kiti gamtinių dujų sektoriuje veikiantys subjektai galės savo metinius perteklinius 

arba trūkstamus gamtinių dujų kiekius pirkti/parduoti antrinėje rinkoje – gamtinių dujų biržoje,  

t. y. subalansuoti savo gamtinių dujų srautus.  

Komisija parengė Ataskaitą dėl AB „Lietuvos dujos“ Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 

13 d. reglamento Nr. 715/2009 „Dėl teisės naudotis gamtinių dujų tinklais sąlygų panaikinantis 

Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005“ nuostatų įgyvendinimo. Reglamento nuostatos numato 

efektyvaus tinklo panaudojimo, skaidrumo ir informacijos sistemos naudotojams tiekimo 

priemones, glaudesnį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą, 

tinkamų balansavimo sistemų kūrimą, siekiant išspręsti naujiems rinkos dalyviams kylančias 

balansavimo problemas, prekybos pirminėmis ir antrinėmis pajėgumų teisėmis kūrimą, pažymint, 

jog tai svarbi konkurencingos rinkos plėtros dalis.  

Įgyvendinus Reglamentą Lietuvoje, sistemos naudotojams bus sudarytos galimybės perparduoti ir 

pernuomoti nepanaudotus pajėgumus antrinėje rinkoje, kas dar labiau skatins gamtinių dujų rinkos 

konkurenciją bei perdavimo sistemos efektyvų panaudojimą. 2011 m. gruodžio 30 d. Reglamento 

nuostatos yra 61 proc. įgyvendintos. Dėl neįgyvendintų Reglamento nuostatų, vadovaujantis  

AB „Lietuvos dujos“ pateikta informacija, yra sudarytas įgyvendinimo planas. Planuojama, kad per 

2012 metus Reglamentas bus visiškai įgyvendintas.  

 

5.3. Rinkos tyrimai 

Gamtinių dujų įstatymas, kurio nauja redakcija įsigaliojo nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d., Komisijai 

pavedė reguliariai atlikti gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimus ir taip užtikrinti, kad būtų išvengta 

piktnaudžiavimo didele įtaka gamtinių dujų rinkoje atvejų. 

Komisija 2012 m. I ketvirtį parengė ir pateikė viešajai konsultacijai Rinkos tyrimo taisykles. Rinkos 

tyrimai bus atliekami pagal vienodus principus tiek gamtinių dujų, tiek elektros sektoriuose. Rinkos 
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tyrimų taisyklių tikslas - sukurti gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose konkurencingas, 

ekonomiškai pagrįstas ir patikimas gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkas bei užkirsti kelią 

asmenims piktnaudžiauti didele įtaka gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkose. 

 

5.4. Veiklų atskyrimas 

2011 m. birželio 30 d. Seimas priėmė Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymą, kuris įgyvendino 

ES III-iojo energetikos teisės aktų paketo nuostatas. Gamtinių dujų įstatyme numatytas visiškas 

gamtinių dujų perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimas nuo gamtinių dujų tiekimo ir gavybos 

veiklų, siekiant išvengti galimo interesų konflikto. Komisijai pavesta kontroliuoti, kad būtų 

veiksmingai atskirtos veiklos, užtikrinant perdavimo ir skirstymo veiklos nepriklausomumą nuo 

komercinių interesų. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių 

dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239, ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 31 d. 

Gamtinių dujų įstatymo nuostatų neatitinkančios gamtinių dujų įmonės turėjo priimti sprendimą dėl 

vieno iš Gamtinių dujų įstatymo įgyvendinimo įstatymo 3 arba 4 straipsnyje nurodyto veiklų ir 

kontrolės atskyrimo būdų pasirinkimo bei pateikti Komisijai išsamų pasirinkto veiklų ir kontrolės 

atskyrimo būdo aprašymą kartu su numatomų atlikti veiksmų planu, kuriame būtų nurodyti 

numatomi atlikti veiksmai ir nustatytos šių veiksmų atlikimo datos.  

AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. kovo 15 d. raštu pateikė Komisijai motyvuotą prašymą sprendimui dėl 

perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo bei skirstymo veiklos teisinio, funkcinio ir 

organizacinio atskyrimo būdo pasirinkimo priimti bei pateikti išsamų pasirinktų veiklų ir kontrolės 

atskyrimo būdų aprašymą kartu su numatomų atlikti veiksmų planu, terminą pratęsti iki 2012 m. 

gegužės 31 d.  

Komisija, įvertinusi AB „Lietuvos dujos“ prašyme pateiktą informaciją ir įrodymus, 2012 m. kovo 20 

d. nutarimu Nr. O3-70 priėmė sprendimą pratęsti terminą dėl AB „Lietuvos dujos“ veiklų ir 

kontrolės atskyrimo būdo aprašymo ir numatomų atlikti veiksmų plano pateikimo iki 2012 m. 

gegužės 31 d. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių 

dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239, gamtinių dujų perdavimo veiklos ir kontrolės 

atskyrimas, pertvarkant gamtinių dujų įmonių kontrolę ar reorganizuojant (atskiriant) gamtinių 

dujų įmones, turi būti įvykdytas ne vėliau kaip iki 2014 m. spalio 31 d.  

 

5.5. Investicijų derinimas 

Vadovaujantis Energetikos įstatymo nuostatomis, Komisijai pavesta įvertinti dujų įmonių investicijų 

pagrįstumą. Jeigu dujų įmonių investicijos nėra suderintos su Komisija, jos negali būti pripažintos 

pagrįstomis ir neįskaičiuojamos į kainų viršutines ribas. 
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Komisija derina dujų įmonių investicijų projektus, kurių vertė daugiau nei 1 mln. litų, 

vadovaudamasi Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir 

energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu 2009 m. liepos 10 d. Komisijos 

nutarimu Nr. O3-100. Investicijų projektų vertinimo kriterijai priklauso nuo investicijų paskirties: 

 Vertindama investicijas, kurios yra skirtos sistemų plėtrai ir naujų vartotojų prijungimui, 

Komisija skaičiuoja investicijos atsipirkimą per nustatytą laikotarpį ir vertina investicijos įtaką 

reguliuojamoms kainoms. Vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo nuostatomis, investicijos naujų 

vartotojų prijungimui negali didinti kainos esamiems vartotojams.  

 Vertindama investicijas, skirtas sistemų saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, 

esamos sistemos atstatymui, rekonstrukcijai, Komisija įvertina socialinę, sistemos saugumo ir 

tiekimo patikimumo užtikrinimo naudą bei suskaičiuoja ir derindama investicijų projektą nurodo 

investicijų įtaką reguliuojamoms kainoms.  

 

Komisija 2011 metais gamtinių dujų perdavimo veiklai vykdyti suderino 11 AB „Lietuvos dujos“ 

investicijų projektų. Svarbiausias 2011 metais projektas, numatytas Nacionalinės energetikos 

strategijoje, magistralinio dujotiekio Jurbarkas - Klaipėda statyba. Šis dujotiekis būtinas tam, kad 

ateityje, siekiant diversifikuoti gamtinių dujų tiekimą į Lietuvos Respubliką, būtų užtikrintas 

planuojamo pastatyti suskystintų gamtinių dujų terminalo veikimas. Be to, Klaipėdos vartotojams 

dujos yra transportuojamos vienintele dujotiekio Šiauliai – Klaipėda atšaka, kurioje AB „Lietuvos 

dujos“ 2009–2010 metais atlikus šio dujotiekio atkarpos būklės tyrimus nustatyti defektai, 

mažinantys dujų tiekimo patikimumą ir saugumą.  

Komisija 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. O3-156 buvo priėmusi sprendimą atsisakyti derinti 

šį investicinį projektą, nesant sprendimų dėl ES lėšų dalyvavimo projektuose. Vyriausybė 2011 

metų vasario mėnesį pakeitė Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą, kuriame 

numatyta magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda investiciją išdalinti į tris projektus bei 

numatyti jiems dalinį Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansavimą. Atsižvelgiant į tai, 

2011 m. kovo mėn. Komisija suderino tris magistralinio dujotiekio Jurbarkas-Klaipėda investicijų 

projektus, kurių bendra investicijų vertė sudaro apie 168 mln. Lt. Komisijos skaičiavimais, 

įgyvendinus Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytą investicijų projektą, gamtinių dujų 

perdavimo kainos viršutinė riba didėtų 2,92 Lt/tūkst. m3, t. y. apie 7 proc.  

Komisijos 2011 metais suderinti likę 8 AB „Lietuvos dujos“ pateikti investicijų projektai taip pat 

skirti sistemų saugumui ir patikimumui užtikrinti perdavimo veikloje. Sistemų saugumui ir 

patiekimo patikimumui užtikrinti būtinos investicijos perdavimo sistema transportuojamų dujų 

kiekių nepadidins, todėl jų atsipirkimas nėra skaičiuojamas.  

Iš viso 2011 metais gamtinių dujų perdavimo veiklai vykdyti Komisija suderino investicijų projektų 

už 193,29 mln. Lt. Įvertinus tai, kad šios investicijos yra skirtos gamtinių dujų perdavimo sistemos 

saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, Komisijos skaičiavimu, įgyvendinus investicijų projektus, 

perdavimo kainos viršutinė riba didės 3,40 Lt/tūkst. m3, t. y. 8,15 proc.  

Komisijos suderintų AB „Lietuvos dujos“ investicijų vertė ir įtaka dujų perdavimo kainos viršutinei 

ribai parodyta 19 lentelėje. 
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19 lentelė. 2011 metais Komisijos suderinti AB „Lietuvos dujos“ investicijų 

projektai gamtinių dujų perdavimo veiklai 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Vertė, 

mln. Lt 

Perdavimo kainos 

viršutinės ribos 
padidėjimas 

Lt/tūkst. m3 proc. 

1. 
Magistralinis dujotiekis nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės 

dujų skirstymo stotį 
   

2. 
Magistralinis dujotiekis nuo atšakos į Tauragės dujų 

skirstymo stotį iki atšakos į Šilutės dujų skirstymo stotį 
   

3. 

Magistralinis dujotiekis nuo atšakos į Šilutės dujų skirstymo 
stotį iki atšakos į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį, 

atšaka į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį ir Klaipėdos 
antroji dujų skirstymo stotis 

   

 
Iš viso magistralinis dujotiekis „Jurbarkas–

Klaipėda“ (1-3 p.) 
168 2,92 7,02 

4. 
Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai – Vilnius – Ryga 

(DN500) čiaupų mazgų Nr. 19, 35, 37, 38, 39, 40, 41 su 

apvadinėmis linijomis pakeitimas 

4,65 0,15 0,35 

5. 
Jungties, jungiančios Kiemėnų DAS su magistraliniu 

dujotiekiu Ivacevičiai – Vilnius – Ryga (DN500), įrengimas 
1,35 0,014 0,03 

6. 
Magistralinio dujotiekio Jauniūnai – Vievis kontrolinio įtaiso 

paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas 
4,27 0,056 0,13 

7. Elektrėnų dujų skirstymo stoties (DSS) rekonstrukcija 7,2 0,043 0,10 

8. 
Vikšrinio krano magistralinių dujotiekių eksploatacijos, 

rekonstravimo, remonto, ir atstatymo darbams įsigijimas 
1,40 0,057 0,14 

9. 
Magistralinio dujotiekio Pabradė – Visaginas kontrolinio 

įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas 
2,48 0,047 0,11 

10. 
Alksnupių (Radviliškio raj.) gamtinių dujų skirstymo stoties 

rekonstrukcija 
2,04 0,058 0,14 

11. 
Raguvos (Panevėžio raj.) gamtinių dujų skirstymo stoties 

rekonstrukcija 
1,90 0,054 0,13 

Iš viso 2011 metais suderinta investicijų: 193,29 3,40 8,15 

 

Šaltinis: Komisija. 

 

Gamtinių dujų skirstymo veiklai vykdyti 2011 metais buvo suderintas AB „Lietuvos dujos“ investicijų 

projektas – „Kauno miesto ir rajono dujų skirstymo sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo 

didinimas, pastatant skirstomąjį dujotiekį Girininkai – Rokai – Garliava“. Planuojamas naujo 

dujotiekio ilgis yra 17,67 km, o projektinė darbų vertė - 7,86 mln. Lt. Dėl šio projekto įgyvendinimo 

skirstymo kainos viršutinė riba didėtų 0,62 Lt/tūkst. m3, t. y. 0,39 proc. 

 

Kitos dujų įmonės 2011 metais investicijų projektų, kurių vertė didesnė nei 1 mln. Lt, nerengė ir 

neteikė Komisijai jų derinti. UAB „Intergas“ tęsė skirstomojo dujotiekio atšakos į AB „Orlen Lietuva“ 

statybą, šis projektas buvo suderintas Komisijos 2009 m. birželio 18 d. protokoliniu sprendimu  

Nr. O2-22. 
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5.6. Prijungimas prie gamtinių dujų sistemų ir naujų gamtinių dujų 
sistemų įrengimas 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu 

nustatyta, kad Komisija tvirtina energetikos objektų (tinklų, sistemų, įrenginių) prijungimo įkainius. 

Komisija, vadovaudamasi  Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodika, 

2011 metais nustatė AB „Lietuvos dujos” gamtinių dujų naujų buitinių vartotojų prijungimo 

paslaugų kainas, galiojančias nuo 2012 m. vasario 1 d. 

Skaičiuojant prijungimo įkainius buitiniams vartotojams, Komisija vadovaujasi nuostata, kad 

buitinių vartotojų prijungimo investicija neturi didinti skirstymo kainų viršutinių ribų. Prijungimo 

įmokos nustatymui vertinami paskutinių 4 ketvirčių faktiniai rodikliai: investicijos atitinkamos 

grupės vartotojams, prijungtų buitinių vartotojų skaičius, nutiestų dujotiekių ilgis, ribinės sąnaudos, 

tenkančios 1 km dujotiekio, nekilnojamojo turto mokesčio ir nusidėvėjimo sąnaudos. 

Komisijos nustatyti AB „Lietuvos dujos” prijungimo įkainiai buitiniams vartotojams 2012 metams 

pateikti 20 lentelėje.  

20 lentelė. AB „Lietuvos dujos” prijungimo įkainių buitiniams vartotojams 

2009-2012 metais palyginimas (be PVM) 

Rodiklis 2009 m.  
2010 - 

2011 m.  
2012 m.   

Pasikeitimas 
2012 m., 

palyginti su 
2011 m., proc.  

Iki 500 m3 

Pastovioji kainos dalis, Lt 4116,91 2205,60 3323,19 50,7 

Kintamoji kainos dalis, Lt/m 160,55 63,09 142,16 125,3 

Iki 20 000 m3 

Pastovioji kainos dalis, Lt 1569,66 1402,56 1249,05 -10,9 

Kintamoji kainos dalis, Lt/m 89,26 94,48 50,26 -46,8 

 

Šaltinis: Komisija. 

Gyventojams prijungimo įmoka susideda iš dviejų dalių, t. y. fiksuota suma (už projektavimo, įvado 

ir apskaitos prietaisų įrengimą) bei kintama suma (už kiekvieną nutiestą metrą iki dujotiekio). 

Pagrindinei buitinių vartotojų grupei (į šią grupę patenka gyventojai, kurie gamtinėmis dujomis 

šildosi namus, ruošia karštą vandenį, t. y. suvartoja daugiau kaip 500 kub. metrų dujų per metus) 

fiksuota prijungimo įmoka mažėja 11 proc., nuo 1402,56 Lt iki 1249,05 Lt be PVM. Įkainis už 

nutiestą dujotiekio metrą mažėja beveik 47 proc., nuo 94,48 Lt iki 50,26 Lt be PVM.  

Buitiniams vartotojams, kurie suvartoja tik iki 500 kub. metrų dujų per metus, fiksuota prisijungimo 

įmoka keičiasi nuo 2205,60 Lt iki 3323,19 Lt be PVM, o įkainis už nutiestą dujotiekio metrą – nuo 

63,09 Lt iki 142,16 Lt be PVM. Šios grupės prijungimo prie dujų sistemos įmokas paprastai sumoka 

bendrovės, statančios daugiabučius namus. 
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5.7. Paslaugų kokybė 

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu nustatyta, kad Komisija nustato gamtinių dujų įmonių 

paslaugų kokybės, įskaitant patikimumo, rodiklius ir jų įvertinimo tvarką bei prižiūri, kaip dujų 

įmonės laikosi šių reikalavimų.  

Įgyvendinama Gamtinių dujų įstatymo nuostatas, Komisija parengė Gamtinių dujų įmonių teikiamų 

paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašą, kurį pateikė viešajai 

konsultacijai, įvertino gautas suinteresuotų institucijų pastabas ir patvirtino 2012 m. balandžio 11 

d. nutarimu Nr. O3-90. 

 

Komisija 2012 metais kiekvienai dujų įmonei individualiai nustatys minimalius kokybės rodiklių 

lygius reguliavimo periodui ar jo daliai. Dujų įmonės, kurios teiks paslaugas aukštesniais 

parametrais, nei joms nustatyti minimalūs kokybės rodiklių lygiai, bus skatinamos, ir atvirkščiai, 

esant žemesniems paslaugų kokybės ir patikimumo rodikliams, bus pritaikytos ekonominės 

poveikio priemonės. 

 

Komisija atlieka persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių stebėseną (monitoringą) nuo 

2009 metų, kasmet šiuos duomenis analizuoja ir pateikia ataskaitose Europos Komisijai. 

Pagrindiniai nenutrūkstamo gamtinių dujų tiekimo kokybės rodikliai yra SAIDI ir SAIFI, t. y. 

vidutinė nutraukimų trukmė vienam vartotojui (SAIDI; ang. System average interruption duration 

index) ir vidutinis nutraukimų skaičius, tenkantis vienam sistemos vartotojui (SAIFI; ang. System 

average interruption frequency index) per ataskaitinį laikotarpį. SAIDI ir SAIFI rodikliai 

diferencijuojami pagal nutraukimo priežastis, minimalus SAIDI ir SAIFI kokybės rodiklių lygis bus 

nustatomas tik dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų priežasčių. 

Didžiausios gamtinių dujų įmonės AB „Lietuvos dujos“ SAIDI ir SAIFI rodikliai 2009-2011 metais 

parodyti 10 ir 11 paveikslėliuose. Kaip matyti, 2011 metais abu rodikliai pagerėjo, palyginus su 

2010 metais. Vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė mažėjo nuo 0,0492 iki 0,0367, o nutraukimų 

skaičius – nuo 0,006 iki 0,005. Kitos gamtinių dujų skirstymo įmonės nutraukimų neturėjo. 

14 pav. AB „Lietuvos dujos“ vidutinė neplanuotų nutraukimų trukmė vienam 

vartotojui 2011 metais 

 

Šaltinis: Komisija. 
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15 pav. AB „Lietuvos dujos“ vidutinis neplanuotų nutraukimų skaičius 

vienam vartotojui 2011 m. 

 

Šaltinis: Komisija. 

Laiku išnagrinėto vartotojo prašymo rodiklis (ATS) AB „Lietuvos dujos“ skirstymo sistemoje  

2011 metais sudarė 96,3 proc., o 2010 metais – 93,3 proc. Kitos įmonės 100 proc. laiku 

išnagrinėjo tiek buitinių, tiek nebuitinių vartotojų prašymus. Avarinių tarnybų atvykimas pas 

buitinius vartotojus dėl gautų pranešimų apie dujų nuotėkį visose įmonėse 100 proc. atitiko 

nustatytą laiką. 

Perdavimo ir skirstymo sistemos operatoriai teikia naujų vartotojų sistemų prijungimo prie 

veikiančių perdavimo ar skirstymo sistemų paslaugą, kuriai taikomi 2 paslaugų kokybės 

reikalavimai: 

 naujų vartotojų prašymų dėl jų sistemų prijungimo prie veikiančios perdavimo ar skirstymo 

sistemos nagrinėjimas; 

 naujo vartotojo sistemos prijungimas prie veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos 

pagal prijungimo sutartį. 

Laiku, t. y. per 45 kalendorines dienas, naujam vartotojui išsiųstų atsakymų procentinė dalis visose 

dujų įmonėse 2011 metais, kaip ir 2010 metais, buvo 100 proc. Dėl operatoriaus atsakomybės per 

nustatytą laiką neprijungtų naujų vartotojų procentinė dalis pagal AB „Lietuvos dujos“ duomenis 

2011 metais sudarė 2,8 proc., o 2010 metais buvo 1,8 proc. Kitos įmonės tiek 2011 metais, tiek 

2010-aisiais naujus vartotojus prijungė laiku. 

 

5.8. Reguliuojamosios veiklos apskaita ir kainodara 

Komisija tvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas bei nustato (koreguoja) 

viršutines kainų ribas, reguliuojamos veiklos apskaitos ir sąnaudų atskyrimo reikalavimus, siekiant 

išvengti veiklų kryžminio subsidijavimo.  
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Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojus naujai Gamtinių dujų įstatymo redakcijai, Komisija pakeitė 

Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodiką, nustatant 

gamtinių dujų įmonių protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos skaičiavimo principus. 

Investicijų grąžai skaičiuoti pritaikyta vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC), nustatoma taikant 

optimalią finansavimo struktūrą, užtikrinančią mažiausią kapitalo kainą.  

Komisija nustato kainų viršutines ribas penkerių metų laikotarpiui, o kartą per metus koreguoja 

kainų viršutines ribas, 5 penkiems ūkio subjektams gamtinių dujų sektoriuje. Komisija taip pat 

tikrina, ar dujų įmonių nustatytos konkrečios reguliuojamų paslaugų kainos nediskriminuoja atskirų 

vartotojų grupių, kas pusę metų tvirtinta gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams. Komisija 

kasmet gamtinių dujų sektoriuje nustato, koreguoja ar patikrina apie 100 kainų, taikomų ūkio 

subjektams arba gyventojams.  

21 lentelė. 2011 metais Komisijos reguliuotos kainos dujų sektoriuje 

Dujų įmonė 

Nustatyta 
kainų 

viršutinių 

ribų 

Koreguotų kainų 
viršutinių ribų 

Patikrinta 
konkrečių kainų 

Patvirtinta 
tarifų 

buitiniams 

vartotojams 
Perdavime Skirstyme Perdavime Skirstyme 

AB „Lietuvos dujos - 1 1 22 7 6 

UAB „Druskininkų 

dujos“ 
1 1 1 - 4 4 

UAB „Intergas“ - 1 1 - 34 4 

AB agrofirma 

„Josvainiai“ 
- 1 1 - 4 4 

UAB „Fortum Heat 
Lietuva“ 

- 1 1 - 4 2 

 

Šaltinis: Komisija. 
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Dujų įmonių kainų viršutinių ribų kitimas 2009–2011 metais parodytas 22 lentelėje. 

22 lentelė. Dujų įmonių gamtinių dujų kainų viršutinių ribų palyginimas      

(Lt už tūkst. m3) 

Įmonės pavadinimas ir 
veiklos rūšis 

2009 m. 2010 m. 2011 m.  2012 m. 

Pasikeitimas 

2012 m., 
palyginus su 

2011 m., proc.  

AB „Lietuvos dujos“      

Perdavimas 40,18 39,03 41,60 40,61 -2,38 

Skirstymas 181,93 168,43 158,57 166,5 5,00 

UAB „Fortum Heat 
Lietuva“ 

     

Skirstymas 154,68 134,4 136,95 150,53 9,92 

UAB „Intergas“ 

Druskininkų sav. 
     

Skirstymas 63,38 92,64 83,87 85,65 2,12 

UAB „Intergas“ Mažeikių 

sav. 
     

Skirstymas 584,55 92,64 83,87 85,65 2,12 

UAB „Druskininkų dujos“      

Skirstymas 1213,20 1213,20 1383,3 1446,55 4,57 

AB agrofirma 

„Josvainiai“ 
     

Skirstymas 47,35 52,59 54,42 59,27 8,91 

 

Šaltinis: Komisija. 

Komisija pakoregavo dujų perdavimo kainos viršutinę ribą 2012 metams, kuri, palyginus su 

2011 metais, buvo sumažinta 2,4 proc.  

Koreguojant gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2012 metams, Komisija  

AB „Lietuvos dujos“ skirstymo veiklos sąnaudas iš viso sumažino 14,4 mln. Lt. Tačiau priežastys ir 

objektyvūs veiksniai, didinantys skirstymo kainos viršutinę ribą, darė didesnę įtaką, todėl  

AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba 2012 metams didėjo 5 proc. 

Komisija, vykdydama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d.  nutartį, 

kuria buvo panaikintas Komisijos 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas „Dėl  uždarosios akcinės 

bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinių ribų nustatymo ir tiekimo 

kainos viršutinės ribos koregavimo“, iš naujo svarstė ir nustatė AB „Druskininkų dujos“ skirstymo 

kainos viršutinę ribą 2010-2014 metams“ – 1383,3 Lt/tūkst. m3. 

Vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 16 dalimi, Komisija patikrina dujų įmonių 

pateiktas konkrečias gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainas atskiroms vartotojų grupėms, ar 

tos kainos nediskriminuoja atskirų vartotojų grupių ir neviršija nustatytos kainos viršutinės ribos. 

2011 metais Komisija patikrino 22 dujų įmonių nustatytas konkrečias perdavimo kainas ir  

53 skirstymo kainas. 
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Komisija, vadovaudamasi Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 17 dalimi, kas pusę metų tvirtina 

tarifus buitiniams vartotojams. 2011 metais Komisija 5 dujų įmonėms du kartus per metus tvirtino 

tarifus buitiniams vartotojams diferencijuojant juos pagal grupes. Iš viso 2011 metais buvo 

patvirtinta 20 gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams diferencijuojant juos pagal buitinių 

vartotojų grupes.  

Gamtines dujas buitiniams vartotojams tiekia penkios gamtinių dujų įmonės, tačiau 99,7 proc. 

buitinių vartotojų suvartojamo kiekio tiekia AB „Lietuvos dujos“. Komisijos nurodymu, bendrovei 

nepatikslinus gamtinių dujų importo kainos prognozės, Komisija vienašališkai nustatė 2011 metų 

antrojo pusmečio AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams. 2012 metų 

pirmajam pusmečiui, bendrovės prašymu, Komisija patvirtino tokio pat dydžio tarifus buitiniams 

vartotojams, kokie galiojo ir 2011 metų II pusmetį. 

Dujų importo kaina ateinančiam pusmečiui yra prognozuojama pagal kintančių importo kainos 

dedamųjų (1 proc. sieringumo mazuto, dyzelinio kuro (0,1), JAV dolerio ir euro santykį bei dujų 

kaloringumą) prognozę. Pajamų skirtumas, kuris susidaro dėl skirtumo tarp prognozuotos ir 

faktinės importo kainos, įvertinamas, nustatant gamtinių dujų kainą kitam pusmečiui.  

16 pav. Įskaičiuotų į gamtinių dujų tarifą ir faktinių kainų kitimas  

2010-2012 metais 

 

Šaltinis: Komisija. 

Pajamų skirtumai per 2010-2011 metus parodyti  23 lentelėje: 

23 lentelė. AB „Lietuvos dujos“ pajamų skirtumai 2010 – 2011 metais 

Periodas  Negautos (- ) ir viršytos (+ ) pajamos, mln. Lt 

2010 m. I pusmetis -9,4 

2010 m. II pusmetis +9,4 

2011 m. I pusmetis -6,0 

2010 m. II pusmetis -6,2 

 

Šaltinis: Komisija. 
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Dėl to, jog prognozuojama dujų importo kaina 2012 metų I pusmetį yra didesnė už galiojančiuose 

tarifuose 114,73 Lt už tūkst. m3, AB „Lietuvos dujos“ negautos pajamos sudarys 13,8 mln. Lt. 

Įvertinus suskaičiuotą neatitikimą tarp 2011 m. II pusmečio prognozuotų ir faktinių dujų importo 

kainų - 6,2 mln. Lt. Iš viso planuojama, kad AB „Lietuvos dujos“ iš buitinių vartotojų negaus apie 

20 mln. Lt pajamų. AB „Lietuvos dujos“ valdyba sprendimą dėl negautų pajamų kompensavimo 

turėtų priimti nustatydama vėlesnių laikotarpių gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams. 

Vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. 

gamtinių dujų tiekimo kaina nėra reguliuojama, išskyrus atvejus, jei Komisija rinkos tyrimo metu 

nustato, kad dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo asmuo taiko pernelyg dideles kainas arba 

naudoja kainų spaudimą, tuo darydamas žalą rinkos dalyviams. Komisija 2011 m. rugsėjo 30 d. 

nutarimu Nr. O3-266 priėmė sprendimą panaikinti Komisijos nustatytas gamtinių dujų tiekimo 

kainų viršutines ribas gamtinių dujų tiekėjams, todėl dujų tiekimo sąnaudų lygis bei gamtinių dujų 

tiekimo maržos dydis yra nereguliuojamas.  
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6. ŠILUMOS SEKTORIUS 

Komisija parengė Šilumos kainų nustatymo metodikos principų aprašą, kurį patvirtino Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 889. 

2012 m. balandžio mėn. Komisija parengė ir paskelbė viešąją konsultaciją dėl Šilumos energijos 

kainų nustatymo metodikos projekto. Pagrindinis tikslas - didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos 

stabilumą, konkurencingumą bei šilumos energijos kainodaros skaidrumą. 

Siekiant paskatinti nepriklausomų šilumos gamintojų, gaminančių šilumą iš atsinaujinančių išteklių, atėjimą 

į rinką, Komisija iš dalies pakeitė Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos 

ir sąlygų aprašą.  

Komisija parengė ir patvirtino Šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais 

tvarkos aprašą, kuris sudaro prielaidas išlaikyti pusiausvyrą tarp šilumos gamybos ir perdavimo 

efektyvumo bei patikimo ir kokybiško šilumos tiekimo vartotojams užtikrinimo mažiausiomis sąnaudomis. 

Komisija parengė ir patvirtino Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo 

ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios 

analizės aprašą, pagal kurį apskaičiuoti lyginamosios analizės rodikliai leis nustatyti ūkio subjektams 

sąnaudų lygį, užtikrinsiantį patikimą ir kokybišką šilumos bei karšto vandens tiekimą vartotojams 

mažiausiomis sąnaudomis. 

 

6.1. Licencijavimas 

Pagal Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnį šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip  

10 GWh šilumos per metus, atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, jų 

galiojimą sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Komisija.  

2011 metais buvo 47 Komisijos licencijuojami šilumos tiekėjai. Komisija 2011 metais 3 dėl licencijas 

iš dalies pakeitė, 1 šilumos tiekimo licenciją panaikino, kai UAB ,,Rietavo komunalinis ūkis“ šilumos 

tiekimas per metus nesiekė 10 GWh (licencijas mažiau kaip 10 GWh šilumos tiekiančiam tiekėjui 

išduoda, sustabdo, panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja savivaldybės institucija).  

 

6.2. Konkurencija šilumos sektoriuje 

Šilumos ūkio įstatyme yra nustatyta, kad Komisija nustato šilumos supirkimo iš nepriklausomų 

šilumos gamintojų tvarką ir sąlygas. Nustatydama minėtą tvarką ir sąlygas Komisija privalo 

atsižvelgti į veiksmingos konkurencijos šilumos gamyboje užtikrinimo, atliekinių ir atsinaujinančiųjų 

energijos išteklių naudojimo šilumai gaminti skatinimo principus bei šilumos vartotojų teisę gauti 

šilumą mažiausiomis sąnaudomis.  

 

Komisija 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 patvirtinto Šilumos supirkimo iš nepriklausomų 

šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą. Įsigaliojus Atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymui ir siekiant skatinti nepriklausomų šilumos gamintojų, gaminančių šilumą iš atsinaujinančių 

išteklių, atėjimą į rinką, kartu išvengiant šilumos kainų augimo dėl neteisingai taikomo skatinimo 
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mechanizmo, Komisija 2011 metais atliko minėto aprašo pakeitimus, susijusius su palyginamųjų 

šilumos gamybos sąnaudų nustatymu ir taikymu šilumai, pagamintai iš atsinaujinančių energijos 

išteklių, supirkti. 

  

Komisija, atlikusi kiek daugiau nei metus veikiančios Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų tvarkos taikymo praktikos stebėseną, taip pat reaguodama į potencialių naujų rinkos 

dalyvių (būsimų nepriklausomų šilumos gamintojų) išsakomus pastebėjimus dėl sąlygų šiai veiklai 

pradėti, nustačiusi galimas teisines spragas centralizuotai tiekiamos šilumos energijos tinklų 

valdytojams naudotis turima išskirtine padėtimi bei žymiai didesne derybine galia, 2012 m. vasario 

mėn. parengė ir paskelbė viešąją konsultaciją dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų tvarkos ir sąlygų pakeitimų. 

Sudarant prielaidas užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamyboje, skatinti atliekinių ir 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių šilumai gaminti naudojimą bei įgyvendinant šilumos vartotojų 

teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, taip pat įgyvendindama naujuoju Energetikos 

įstatymu nustatytą uždavinį – sudaryti palankesnes sąlygas naujų gamybos pajėgumų prieigai prie 

tinklų (sistemų), pirmiausia pašalinant kliūtis, trukdančias naujų rinkos dalyvių prieigą, Komisija 

pasiūlė šiuos esminius pakeitimus:  

 įtvirtinta nepriklausomam šilumos gamintojui pagamintos šilumos energijos kainos dydžio 

nustatymo iniciatyva, taip pat nustatyta, kad šilumos tiekėjas privalo supirkti šilumos 

energiją iš nepriklausomo šilumos gamintojo už šio gamintojo nustatytą kainą, jeigu 

šilumos energija atitinka kokybinius parametrus ir jei nustatytoji kaina yra ne didesnė nei 

pagrindinio šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos energijos gamybos sąnaudos (kai 

nepriklausomas šilumos gamintojas Komisijos yra pripažintas nereguliuojamu);  

 nustatytas skaidresnis iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamų šilumos energijos 

kiekių pagal kiekvieną gamintoją nustatymo procesas, įskaitant atvejus, kai bendras šilumos 

energijos kiekis, apie kurį pranešė nepriklausomi šilumos gamintojai, viršija bendrą 

centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos energijos poreikį;  

 nustatyta pareiga šilumos tiekėjui sudaryti preliminarią šilumos energijos pirkimo - 

pardavimo sutartį su ūkio subjektu, ketinančiu gaminti ir parduoti šilumą į aprūpinimo 

šiluma sistemas (potencialiu nepriklausomu šilumos gamintoju). Šis įpareigojimas sustiprina 

nepriklausomo šilumos gamintojo derybines pozicijas, o preliminarios sutarties sudarymas 

investicijų į šilumos gamybos įrenginius projektą padaro labiau prognozuojamu ir apibrėžtu 

aiškiu teisių ir pareigų rinkiniu; 

 apibrėžtos ribojančios sąlygos, kurių centralizuotai teikiamos šilumos energijos tinklų 

valdytojas negalės primesti nepriklausomam šilumos gamintojui kaip silpnesniam 

derybiniam partneriui, įskaitant sąlygas dėl neproporcingų sankcijų. Taip yra 

subalansuojamos derybinės galios; 

 sugriežtintos sąlygas, kai šilumos tinklų priežiūros darbams atlikti šilumos tiekėjas gali iš 

dalies arba visiškai atjungti nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginius. Norint atjungti 

nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginius ilgesniam laikotarpiui nei vienas mėnuo, būtina 
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iš anksto apie tai pranešti ir pateikti motyvuotą Valstybinės energetikos inspekcijos prie 

Energetikos ministerijos išvadą; 

 įtraukiama šilumos energija, pagaminta deginant atliekas, trečiuoju prioritetu tais atvejais, 

kai keli nepriklausomi gamintojai, naudojantys skirtingas technologijas, teikia siūlymus 

parduoti šilumos energiją už vienodą kainą. Šio tipo šilumos energija teikiama kaip 

prioritetas, atsižvelgiant į aplinkybę, kad ši technologija apima ir sprendžia dviejų sektorių – 

šilumos energijos gamybos bei atliekų tvarkymo – problemas. 

Šilumos ūkio įstatyme taip pat yra numatyta, kad nepriklausomiems šilumos gamintojams, kaip ir 

kitiems šilumos tiekėjams, yra privaloma šilumos gamybos kainodara, tačiau esant pagrįstam 

nepriklausomo šilumos gamintojo prašymui, Komisija turi teisę priimti motyvuotą sprendimą 

netaikyti privalomos šilumos gamybos kainodaros nepriklausomam šilumos gamintojui. 

Nereguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo statusas reiškia, kad tokioms įmonėms 

netaikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, tačiau papildomais saugikliais yra užtikrinama, 

kad šilumos energijos kaina vartotojams nedidės, t. y. nereguliuojamų nepriklausomų šilumos 

gamintojų, kaip ir reguliuojamų, pagaminta šiluma negali būti superkama už didesnę kainą nei 

lyginamosios šilumos tiekėjo gamybos sąnaudos. Nepriklausomo šilumos gamintojo statusas 

įmonei suteikiamas tuomet, jei gaminamos ir į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą tiekiamas 

šilumos kiekis nedaro reikšmingos įtakos galutinei centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai ir 

šilumos tiekėjo veiklai. 

 

2011 metais Komisija gavo 12 nepriklausomų šilumos gamintojų prašymų pripažinti juos 

nereguliuojamais ir netaikyti privalomos šilumos gamybos kainodaros. Komisija, išnagrinėjusi 

minėtus prašymus ir atlikusi tyrimus, taip pat siekdama sudaryti prielaidas veiksmingai 

konkurencijai šilumos gamybos segmente, skatinti pigiausių energijos išteklių šilumai gaminti 

paiešką ir naudojimą bei įgyvendinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, 

nereguliuojamais pripažino 9 nepriklausomus šilumos gamintojus ir nusprendė netaikyti privalomos 

šilumos gamybos kainodaros minėtų nepriklausomų šilumos gamintojų atžvilgiu.  

 

2012 m. balandžio mėn. duomenimis, Lietuvoje veikia 20 nepriklausomų šilumos gamintojų, iš 

kurių 10 Komisija yra pripažinusi nereguliuojamais. Daugiausia nepriklausomų šilumos gamintojų – 

5 veikia Klaipėdoje. 
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24 lentelė. Nepriklausomi šilumos gamintojai 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Gaminama šilumos energija 

parduodama 
Pastaba 

1. UAB „Grigiškės“ AB ,,Vilniaus energija“ Reguliuojama 

2. UAB „Ekoresursai“ AB ,,Kauno energija“ Nereguliuojama 

3. 
UAB Kauno termofikacinė 

elektrinė 
AB ,,Kauno energija“ Reguliuojama 

4. UAB „Pramonės energija“ AB ,,Klaipėdos energija“ Nereguliuojama 

5. UAB „Izobara“ AB ,,Klaipėdos energija“ Nereguliuojama 

6. AB „Klaipėdos baldai“ AB ,,Klaipėdos energija“ Nereguliuojama 

7. UAB „Geoterma“ AB ,,Klaipėdos energija“ Nereguliuojama 

8. 
AB „Baltijos elektrinių 

investicijos“ 
AB ,,Klaipėdos energija“ Nereguliuojama 

9. AB „Warta Glass Panevėžys“ AB ,,Panevėžio energija“ Nereguliuojama 

10. UAB „ENG“ AB ,,Panevėžio energija“ Nereguliuojama 

11. AB „Simega“ AB ,,Panevėžio energija“ Reguliuojama 

12. AB „Lifosa“ AB ,,Panevėžio energija“ Reguliuojama 

13. UAB „Energijos parkas“ AB ,,Šiaulių energija“ Nereguliuojama 

14. UAB „Baisogalos bioenergija“ UAB ,,Šakių šilumos tinklai“ Nereguliuojama 

15. AB „Klaipėdos energija“ 
UAB ,,Miesto energija“ (Klaipėdos 

LEZ teritorija) 
Reguliuojama 

16. UAB „Axis industrines“ 

UAB ,,Litesko“ filialas 

,,Marijampolės šiluma“ Kazlų 

Rūdos mieste 

Reguliuojama 

17. AB „Matuizų plytinė“ UAB ,,Varėnos šiluma“ Reguliuojama 

18. UAB „Plungės bioenergija“ UAB ,,Plungės šilumos tinklai“ Reguliuojama 

19. Lietuvos energija, AB UAB ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“ Reguliuojama 

20. AB „Vilniaus paukštynas“ UAB ,,Nemėžio komunalininkas“ Reguliuojama 

 

Šaltinis: Komisija. 

 

Šilumos ūkio įstatyme nustatyta, kad, jeigu šilumos tiekėjas atsisako supirkti nepriklausomo 

šilumos gamintojo pasiūlytą nustatytus kokybinius reikalavimus atitinkančią šilumą, gamintojas turi 

teisę apskųsti tiekėjo sprendimą Komisijai, kuri nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo 

skundus nagrinėja ikiteismine tvarka. 

 

Komisija 2011 m. gegužės 26 d. gavo AB „Grigiškės“ skundą (2011 m. liepos 5 d. ir  

2011 m. rugpjūčio 29 d. raštais papildytą skundą) dėl UAB „Vilniaus energija“ veiksmų. 2011 m. 

birželio pabaigoje UAB „Vilniaus energija“ pabaigė 5 km ilgio šilumos perdavimo tinklo statybos 

darbus ir prijungė Grigiškių miesto šilumos tiekimo tinklą prie integruoto Vilniaus miesto šilumos 

tiekimo tinklo. UAB „Vilniaus energija“ raštu informavo AB „Grigiškės” apie 2000 m. spalio 27 d. 

tarp šalių sudarytos Šilumos energijos tiekimo, vartojimo ir atsiskaitymo sutarties nutraukimą, 

pateikė naujos sutarties projektą ir nebesupirko AB „Grigiškės“ gaminamos šilumos, motyvuodama 

tuo, kad prijungus Grigiškių miesto šilumos tiekimo tinklą prie integruoto Vilniaus miesto šilumos 

tiekimo tinklo, AB „Grigiškės” tampa ne vieninteliu, o vienu iš kelių šilumos gamybos šaltinių 

konkrečiai tinklo daliai, todėl minėtos aplinkybės lemia techninių prisijungimo prie tinklo 

reikalavimų suvienodinimą, o jų neatlikus iškiltų grėsmė patikimam šilumos tiekimui. 
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Ginčo nagrinėjimo metu Komisija kreipėsi į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos 

ministerijos, prašydama pateikti išvadą dėl UAB „Vilniaus energija” keliamų prisijungimo 

reikalavimų pagrįstumo. Valstybinė energetikos inspekcija savo išvadoje patvirtino, kad  

UAB „Vilniaus energija” prisijungimo reikalavimai, keliami AB „Grigiškės”, yra pagrįsti: „būtina: 

suvienodinti slėgius iš dviejų tiekimo šaltinių; įrengti prietaisus, kurie užtikrintų vienodus slėgio 

rėžiminius parametrus, šilumos energijos srautų susiliejimo vietoje (MŠK 09101); užtikrinti šilumos 

tinklų saugumą nuo hidraulinių smūgių; įrengti prietaisus, kurie leistų išvengti hidraulinių smūgių 

sustojus tinklo siurbliams ir užvirus šilumos tinklų termofikaciniam vandeniui“. 

 

Komisija, išnagrinėjusi šalių ginčą, 2011 m. rugpjūčio 3 d. nutarimu Nr. O3-238 nutarė  

AB „Grigiškės“ 2011 m. liepos 5 d. prašyme nurodytus reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus, o 

2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr.O3-348, įvertinusi naujas aplinkybes, nutarė iš dalies patenkinti 

AB „Grigiškės“ 2011 m. rugpjūčio 29 d. prašyme nurodytus reikalavimus ir, AB „Grigiškės“ 

užtikrinus techninių prisijungimo sąlygų įvykdymą ir tiekiamos šilumos kokybės reikalavimus, 

įpareigojo UAB „Vilniaus energija“ prijungti AB „Grigiškės“ šilumos įrenginius ir supirkti 

AB „Grigiškės“ gaminamą šilumos energiją.  

 

6.3. Investicijų derinimas 

Energetikos įstatyme yra nustatyta, kad energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos 

yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti su Komisija. Jeigu šios energetikos įmonių 

investicijos nėra suderintos su Komisija, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės 

reguliuojamoms kainoms peržiūrėti. 

2011 metais Komisija priėmė 36 sprendimus dėl šilumos tiekėjų ir reguliuojamų nepriklausomų 

šilumos gamintojų ilgalaikių investicijų derinimo bei investicijų planų koregavimo. 

2011 metais šilumos tiekėjai investavo beveik 301 mln. Lt, iš jų į šilumos gamybos infrastruktūrą – 

138 mln. Lt, į perdavimą – 162 mln. Lt.  

AB „Šiaulių energija“ šiais metais baigs vykdyti investicijų projektą „Šiaulių termofikacinės 

elektrinės projektavimas ir statyba“, leisiantį 100 proc. šilumos gamybai naudojamas gamtines 

pakeisti į 60-70 proc. biomasės. AB „Šiaulių energija“ 2011 metais į šį projektą investavo 45,2 mln. 

Lt.  

UAB „Litesko“ 2011 metais į Alytaus biomasės kogeneracinės elektrinės statybą investavo  

29,1 mln. Lt. Šis projektas leis sumažinti šilumos energijos kainą vartotojams, o iki šiol šilumos 

gamybai naudojamos gamtinės dujos bus pakeistos biokuru.  

AB „Panevėžio energija“ į Panevėžio rajoninės katilinės modernizavimą investavo 13,8 mln. Lt, į 

Zarasų rajoninės katilinės modernizavimą – 4,2 mln. Lt. 

Investicijos į šilumos perdavimo tinklų renovavimą leido sumažinti šilumos perdavimo nuostolius  

7 proc. 2011 metais viename šilumos perdavimo tinklo sąlyginiame kilometre šilumos nuostoliai 

sudarė 302,8 MWh, kai 2010 metais – 326 MWh/km. 
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6.4. Reguliuojamosios veiklos apskaita ir kainodara 

Energetikos įstatymas įpareigoja Komisiją tvirtinti valstybės reguliuojamų kainų nustatymo 

metodikas. Šilumos ūkio įstatyme nustatyta, kad šilumos kainos yra nustatomos vadovaujantis 

Komisijos patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika pagal Komisijos parengtus ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintus Šilumos kainų nustatymo metodikos principus. Šie principai 

yra nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 889. 

Komisija Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu  

Nr. O3-96, 2011 metais iš dalies keitė du kartus: 

 Komisijos 2011 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3-325, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 8 

straipsnio 3 dalimi, buvo padaryti pakeitimai, susiję su šilumos punktų sąnaudų įvertinimu 

šilumos kainose: panaikinta galimybė šilumos kainas diferencijuoti pagal šilumos punktų 

nuosavybę, taip pat numatyta, kad į šilumos kainų dedamąsias negali būti įtraukiamos 

jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto 

vandens sistemomis; 

 Komisija, siekdama įgyvendinti Šilumos kainų nustatymo metodikos principų aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimu Nr. 889, 28 

punkto nuostatą, kad šilumos kainos privalo būti perskaičiuojamos kas mėnesį, jei keičiasi 

kuro ir (ar) perkamos šilumos kainos, taip pat siekdama užtikrinti šilumos teikėjų bei 

vartotojų teises ir teisėtus interesus, 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3-444 

panaikino Šilumos kainų nustatymo metodikoje įtvirtintą galimybę kas mėnesį nekeisti 

galiojančios šilumos kainos, jei apskaičiuota šilumos kaina skiriasi nuo galiojančios mažiau 

nei 5 proc. 

 

Šilumos kainų nustatymo metodikoje yra nustatyta, kad šilumos kainodara grindžiama 

palyginamosios analizės principu, t. y. palyginus šilumos tiekėjo veiklą su kitų atitinkamai šilumos 

tiekėjų grupei priklausančių tiekėjų rodikliais.  

Siekiant didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą, skatinti karšto vandens ruošimo ir 

tiekimo konkurenciją bei užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą 

vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, Komisija 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 

patvirtino Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų 

karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą. 

Minėtame lyginamosios analizės apraše Komisija nustatė aiškius lyginamųjų rodiklių skaičiavimo 

principus, reglamentavo duomenų, reikalingų rodikliams apskaičiuoti, pateikimo bei rodiklių 

taikymo ir viešo paskelbimo tvarką. Lyginamąja analize įtvirtinami efektyvumo rodikliai taikomi 

skaičiuojant būtinąsias šilumos ir karšto vandens veiklų sąnaudas ir nustatant asmenims, kuriems 

Šilumos ūkio įstatymas numato taikyti privalomąjį reguliavimą šilumos ir karšto vandens kainodaros 

srityje, veiklos efektyvumo užduotis.  

Komisija apskaičiavo ir 2011 m. rugpjūčio mėn. viešai paskelbė lyginamuosius rodiklius, taikomus 

visiems ūkio subjektams, kuriems Šilumos ūkio įstatymas numato taikyti privalomąjį reguliavimą 
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šilumos ir karšto vandens kainodaros srityje, rengiant bei Komisijai ir (ar) savivaldybėms vertinant 

šilumos bazinės kainos dedamųjų, perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų, karšto vandens 

dedamųjų ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektus. 

Kiekvienais metais Komisija, atlikusi šilumos tiekimo įmonių teikiamų duomenų analizę ir nustačiusi 

Lyginamuosius rodiklius, juos skelbs viešai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 d.  

6.5. Šilumos sektoriaus reguliuojamos kainos 

Energetikos įstatymas ir Šilumos ūkio įstatymas Komisiją įpareigoja nustatyti šilumos bazinių kainų 

dedamąsias šilumos tiekėjams, kurie per metus realizuoja daugiau kaip 10 GWh šilumos, ir 

reguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams. Komisija taip pat tikrina savivaldybių 

tarybų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų, kurie pagal Šilumos ūkio įstatymo 

nuostatas šilumos kainų dedamąsias nusistato įstatuose nustatyta tvarka (kurių daugiau kaip  

1/2 akcijų nuosavybės teise priklauso vienai ar kelioms savivaldybėms ir kurie valdo skirtingose 

savivaldybėse esančias šilumos tiekimo sistemas) kasmet perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų 

nustatymo atitikimą teisės aktams ir, jei reikia, nurodo kainų nustatymo pažeidimus. Šilumos ūkio 

įstatymas suteikia teisę Komisijai vienašališkai nustatyti šilumos kainų dedamąsias, jei savivaldybės 

nepašalina nurodytų pažeidimų arba laiku nenustato šilumos kainų dedamųjų. 

2011 metais Komisija šilumos bazinių kainų dedamąsias nustatė 18 šilumos tiekėjų ir  

1 reguliuojamam nepriklausomam šilumos gamintojui. Nustatydama šilumos bazines kainas 

Komisija detaliai analizuoja paskutinių trejų metų sąnaudų pagrįstumą, veiklos efektyvumą ir 

reguliavimo įtaką ūkio subjektų veiklai. 

 

Komisija taip pat priėmė 15 sprendimų dėl savivaldybių tarybų, 7 sprendimus dėl reguliuojamų 

nepriklausomų šilumos gamintojų ir 3 sprendimus dėl pačių šilumos tiekėjų įstatuose numatyta 

tvarka (AB „Klaipėdos energija“, AB „Kauno energija“ ir AB „Panevėžio energija“) nustatytų šilumos 

kainų dedamųjų, patvirtindama kainų nustatymo atitikimą teisės aktams arba nurodydama 

savivaldybėms, šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams kainų nustatymo 

pažeidimus. 

 

Komisija, užtikrindama Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, 2011 metais šilumos kainų 

dedamąsias vienašališkai nustatė 15 šilumos tiekėjų, kai savivaldybių tarybos laiku nenustatė 

šilumos kainų dedamųjų arba kai nepašalino Komisijos nurodytų šilumos kainų dedamųjų 

nustatymo pažeidimų. 

 

Šilumos ūkio įstatyme taip pat yra numatyta pareiga Komisijai kasmet nustatyti karšto vandens 

kainų dedamąsias. 2011 metais Komisija karšto vandens kainos dedamąsias nustatė 37 karšto 

vandens tiekėjams, taip pat suderino AB „Klaipėdos energija“, AB „Kauno energija“ ir  

AB „Panevėžio energija“ įstatuose nustatyta tvarka nustatytas karšto vandens dedamąsias.   

 

Šilumos ūkio įstatyme numatyta, kad konkurencinis šilumos vartotojas – tai šilumos vartotojas, 

esantis šilumos tiekimo konkurencinėje zonoje, nustatytoje savivaldybės tarybos patvirtintame 

specialiajame šilumos ūkio plane, arba kitas Komisijos nustatytas šilumos vartotojas, suvartojantys 

daugiau kaip 1 procentą šilumos tiekėjo per praėjusius kalendorinius metus realizuoto šilumos 
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kiekio. Konkurenciniams šilumos vartotojams nustatoma šilumos kaina, kuri turi padengti šilumos 

gamybos ir individualias perdavimo sąnaudas, o šią kainą nustato šilumos tiekėjas, suderinęs su 

Komisija.  

 

Priimti sprendimą dėl konkurencinio vartotojo statuso suteikimo, kai vartotojas nepriklauso šilumos 

tiekimo konkurencinei zonai, nustatytai savivaldybės tarybos patvirtintame specialiajame šilumos 

ūkio plane, gali tik Komisija. Esant pagrįstam šilumos vartotojo prašymui, Komisija turi teisę priimti 

motyvuotą sprendimą pripažinti šį šilumos vartotoją konkurenciniu šilumos vartotoju.  

 

Komisija 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. O3-265 patvirtino Šilumos vartotojų pripažinimo 

konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašą, kuris sudaro prielaidas išlaikyti pusiausvyrą tarp 

šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo bei patikimo ir kokybiško šilumos tiekimo vartotojams 

užtikrinimo mažiausiomis sąnaudomis. Minėtame apraše numatyta, kad Komisijos sprendimas 

pripažinti šilumos vartotoją konkurenciniu šilumos vartotoju yra priimamas, jei yra tenkinama 

sąlyga – vartotojo nepripažinus konkurenciniu vartotoju, šis turi teisines ir finansines galimybes bei 

ketinimus atsijungti nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, o tokio atsijungimo įtaka šilumos 

galutinei kainai kitiems vartotojams yra reikšmingesnė nei galimos šilumos tiekėjo šilumos kainos 

nuolaidos pritaikymo įtaka. Komisija motyvuotą sprendimą pripažinti/nepripažinti šilumos vartotoją 

konkurenciniu priima, atlikusi tyrimo procedūrą, kuri reikalinga atskleisti vartotojo įtaką 

atitinkamoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje kainos kitiems šilumos vartotojams atžvilgiu. 

2011 metais konkurenciniu šilumos vartotoju buvo pripažinta AB Birštono sanatorija „Versmė“.  

VĮ Ignalinos atominė elektrinė nepripažinta konkurenciniu šilumos vartotoju, nes 2011 m.  

liepos 26 d. Komisija gavo Energetikos ministerijos raštą Nr. (12.9-14)-3-2148, pasirašytą 

energetikos viceministro, VĮ Ignalinos atominės elektrinės valdybos pirmininko, kuriame nurodoma, 

kad neketinama ir neplanuojama finansuoti priemonių ar projektų, leisiančių VĮ Ignalinos atominei 

elektrinei pakeisti šilumos tiekėją, o, nesant finansavimo, VĮ Ignalinos atominė elektrinė neturės 

techninių galimybių užtikrinti nepriklausomą apsirūpinimą šiluma ir atsisakyti VĮ „Visagino energija“ 

paslaugų. 

Kaip minėta, šilumos kainų dedamąsias konkurenciniams šilumos vartotojams nustato šilumos 

tiekėjai, o Komisija šias kainas derina. Komisija 2011 metais priėmė 2 sprendimus dėl UAB „Utenos 

šilumos tinklai“ nustatytų šilumos kainų konkurenciniam šilumos vartotojui UAB „Švyturys-Utenos 

alus“ derinimo. 

Šilumos ūkio įstatyme Komisijai kartu su savivaldybių tarybomis yra numatyta pareiga  kontroliuoti, 

ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos ir karšto vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip 

taikomos šilumos ir karšto vandens kainos. Šilumos tiekėjai ir reguliuojami nepriklausomi šilumos 

gamintojai kiekvieną mėnesį iki 25 dienos Komisijai teikia duomenis apie apskaičiuotas šilumos ir 

(ar) karšto vandens kainas bei šioms kainoms apskaičiuoti taikomas kuro ir (ar) perkamos šilumos 

kainas. 

Komisija, gavusi reikiamus duomenis, kiekvieną mėnesį tikrina visų šilumos tiekėjų ir 

nepriklausomų šilumos gamintojų apskaičiuotų šilumos ir (ar) karšto vandens kainų skaičiavimo 

teisingumą ir skelbia informaciją tinklalapyje www.regula.lt.  

 

Šilumos ūkio įstatymas Komisiją įpareigoja iki mėnesio 20 dienos viešai informuoti apie kuro, 

šilumos, perkamos nereguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų, ir geriamojo vandens kainas, 
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naudotinas skaičiuojant šilumos ir karšto vandens kainas. Komisija, surinkusi informaciją iš šilumos 

tiekėjų ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų, kiekvieną mėnesį savo tinklalapyje 

www.regula.lt skelbia apskaičiuotas kuro (žaliavos) rinkos kainas, šilumos, perkamos iš 

nereguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų, kainas, taip pat geriamojo vandens tiekėjų 

taikomas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas.   

17 pav. Statistinė informacija 

 
 

Šaltinis: Komisija. 

Komisija, siekdama skaidrumo ir didesnio informuotumo, iki kiekvieno mėnesio 10 d. savo 

tinklalapyje www.regula.lt skelbia šilumos kainas pagal savivaldybes ir vidutinę statistinę šilumos 

kainą Lietuvoje. 

18 pav. Šilumos kainų Lietuvoje statistika 

 
 

Šaltinis: Komisija. 

Komisijos priimti sprendimai šilumos sektoriuje apskaitos ir kainodaros srityje vartotojus  

2011 metais įgalino sutaupyti 36 mln. Lt. 

http://www.regula.lt/
http://www.regula.lt/
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7. VANDENS SEKTORIUS 

Komisija iš dalies pakeitė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 

nustatymo metodiką, kurioje numatė griežtesnį vandens tiekėjų veiklos ir plėtros planų vertinimo bei jų 

įgyvendinimo, būtinųjų sąnaudų ribojimo pagal viešai skelbiamus lyginamosios analizės rodiklius ir 

normatyvinio pelno dydžio skaičiavimo reglamentavimą. 

Komisija parengė ir patvirtino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos 

lyginamosios analizės aprašą, kuriame įtvirtino efektyvumo rodiklius, leisiančius didinti vandens 

tiekimo įmonių veiklos efektyvumą, ekonominį skaidrumą, nustatyti įmonių būtinąsias sąnaudas bei 

palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių įmonių veiklą. 

Komisija parengė ir patvirtino Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą 

skaičiavimo tvarkos aprašą, leisiantį įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatyme įtvirtintą esminį nuotekų tvarkymo kainodaros principą – „teršėjas moka“. 

Siekiant įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimą – iki  

2015 metų pasiekti, kad 95 procentai kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešai tiekiamu 

vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, Komisija įpareigoja kiekvieną tiekėją pateikti 

Aplinkos ministerijai ir Komisijai duomenis, kokia bus pasiekta skverbtis iki 2015 metų, po 

reguliacinio laikotarpio atlikus planuojamas investicijas į paslaugų plėtrą.  

 

7.1. Licencijavimas 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatyta, kad Komisija išduoda viešojo 

vandens tiekimo licencijas, jas registruoja, stabdo jų galiojimą ir jas naikina, taip pat kontroliuoja, 

kaip viešieji vandens tiekėjai laikosi licencijų sąlygų. Minėtame įstatyme viešasis vandens tiekėjas 

apibrėžiamas kaip valstybės ar savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojama įmonė, turinti šio 

įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgytą teisę ir pareigą vykdyti viešąjį vandens tiekimą 

savivaldybės (kelių savivaldybių) viešojo vandens tiekimo teritorijose.  

Komisijos duomenimis, tik daugiau nei pusė savivaldybių parengė infrastruktūros plėtros planus, 

tačiau nei viena iš jų nenustatė viešojo vandens tiekėjo teritorijų ir konkurso tvarka neparinko 

viešojo vandens tiekėjo. Savivaldybėms neįvykdžius šių Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo įstatyme įtvirtintų nuostatų, Komisija neišdavė nė vienos viešojo vandens tiekimo 

licencijos bei nevykdė licencijuojamos veiklos kontrolės. 

 

7.2. Investicijų derinimas 

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros savivaldybės teritorijoje plėtros planus tvirtina savivaldybių tarybos. 

Komisija, derindama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, įvertina 

investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumą. 

2011 metais į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą buvo investuota 527 mln. Lt, iš 

kurių 69 proc. lėšų buvo skirta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybės 
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lėšos investicijų finansavimo struktūroje sudarė 17 proc., 14 proc. – pačių vandens tiekėjų lėšos. 

Investicijos buvo skiriamos paslaugų plėtrai, tiekimo patikimumui didinti ir sąnaudoms mažinti.  

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme numatytas siekis, kad iki 2015 metų ne 

mažiau kaip 95 procentai kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešai tiekiamu 

vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Tačiau dar 2011 metais Valstybės 

kontrolės atlikta analizė1 parodė, kad 2008–2009 metais geriamojo vandens tiekimo prieinamumas 

išaugo tik 0,4 proc., o norint, kad 95 proc. gyventojų būtų sudarytos sąlygos centralizuotai 

naudotis geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymu, kasmet prieinamumas turi būti padidintas  

4 proc. Tokiais plėtros tempais 95 proc. šalies gyventojų centralizuotai teikiamomis paslaugomis 

galės naudotis tik po 50–60 metų. Todėl būtina atkreipti dėmesį, kad atliekamos investicijos į 

plėtrą nėra pakankamos, norint, kad iki 2015 metų 95 proc. šalies gyventojų būtų prieinamos 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos. 

 

7.3. Reguliuojamosios veiklos apskaita ir kainodara 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas Komisiją įpareigoja tvirtinti vandens 

tiekėjų geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką ir 

kontroliuoti kaip ji taikoma. 

Komisija, atsižvelgusi į Valstybės kontrolės audito ataskaitos išvadas, 2011 m. liepos 8 d. nutarimu 

Nr. O3-174 pakeitė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 

metodiką, kurioje numatė griežtesnį reglamentavimą: 

 numatytas griežtesnis reglamentavimas dėl vandens tiekėjų veiklos ir plėtros planų 

vertinimo bei jų įgyvendinimo. Vandens tiekėjams neįvykdžius suplanuotų investicijų, 

Komisijai suteikiama teisė atitinkama apimtimi koreguoti geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo dengtinas sąnaudas;  

 numatytas vandens tiekėjų būtinųjų sąnaudų ribojimo mechanizmas pagal viešai 

skelbiamus lyginamosios analizės rodiklius. Komisijai surinkus, apibendrinus ir viešai 

paskelbus sektoriaus veiklos ūkinius – finansinius rodiklius, bus nustatomi siektini rodiklių 

dydžiai ir veiklos efektyvumo užduotys;  

 numatyta aiški taisyklė normatyvinio pelno dydžiui skaičiuoti, t. y. 5 proc. nuo būtinųjų 

sąnaudų vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo veiklose. 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 7 d. priėmė sprendimą, kuriuo 

konstatavo, kad padidėjusios ir specifinės taršos, kaip ir kitų nuotekų, valymo kainos turi būti 

suderintos su Komisija. Vadovaudamasi šiuo teismo sprendimu, taip pat Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme įtvirtintais esminiais nuotekų tvarkymo kainodaros principais, 

t. y. „teršėjas moka“ principu, Komisija 2011 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-217 patvirtino 

Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašą. 

                                                           
1
 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2011 m. sausio 5 d. audito ataskaita „Vandens tiekimo organizavimas ir 

kainodara“ Nr. VA-P-20-3-1. 
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Šio aprašo taikymas, nustatant padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymo kainas, įgalino 

diferencijuoti paslaugų įkainius pagal paslaugos gavėjo išleidžiamų teršalų kiekį ir taršos pobūdį. 

Minėtas aprašas įgalina visus geriamojo vandens tiekėjus taikyti vienodus nuotekų valymo kainos 

už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo principus. Be to, Nuotekų valymo kainos už 

padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašas leis užtikrinti, kad abonentai, išleidžiantys 

padidėjusios ir specifinės taršos nuotekas į vandens tiekėjo valdomą nuotakyną, už paslaugas 

mokėtų būtinosiomis sąnaudomis pagrįstą kainą, o tiekėjai – padengs sąnaudas, patirtas valant 

padidėjusios ir specifinės taršos nuotekas. 

Komisija, tvirtindama Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 

metodiką, numatė vandens tiekėjų būtinųjų sąnaudų ribojimo mechanizmą pagal viešai skelbiamus 

lyginamosios analizės rodiklius. Lyginamieji rodikliai taikomi ūkio subjektams, rengiant ir Komisijai 

vertinant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų projektus.  

Komisija, siekdama užtikrinti vartotojų teisę gauti patikimas ir kokybiškas geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas mažiausiomis sąnaudomis, 2011 m. liepos 29 d. patvirtino 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašą, kuriame 

įtvirtino efektyvumo rodiklius, taikomus skaičiuojant būtinąsias geriamojo vandens, nuotekų 

tvarkymo bei pardavimo veiklos sąnaudas, ir nustatant geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo 

sektoriuje veikiantiems ūkio subjektams veiklos efektyvumo didinimo užduotis ateinančiam 

reguliaciniam periodui. Apraše Komisija detaliai išdėstė lyginamųjų rodiklių skaičiavimo principus, 

taip pat aiškiai reglamentavo duomenų, reikalingų rodikliams apskaičiuoti, pateikimo bei rodiklių 

taikymo ir viešo paskelbimo tvarką. 

Siekiant didinti vandens tiekimo įmonių veiklos efektyvumą, ekonominį skaidrumą, nustatyti įmonių 

būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių įmonių veiklą, Komisija 

apskaičiavo ir 2011 m. rugpjūčio mėn. viešai paskelbė lyginamuosius rodiklius. 

Kiekvienais metais Komisija, atlikusi vandens įmonių teikiamų duomenų analizę ir nustačiusi 

Lyginamuosius rodiklius, juos skelbs viešai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 d. 

 

7.4. Vandens sektoriaus reguliuojamos kainos 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas numato, kad Komisija, derindama 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, įvertina investicijų atsipirkimo ir 

veiklos išlaidų pagrįstumą.  

Komisijos suderintas teikiamų paslaugų kainas taiko 73 įmonės, kurios geriamąjį vandenį tiekia  

98 proc. centralizuotai vandenį gaunančių gyventojų. Komisijos turimais duomenimis, Lietuvoje yra 

dar virš 200 vandens tiekimo subjektų (žemės ūkio bendrijos, kaimo bendruomenės, pajininkai, 

fizinių asmenų grupės ir kiti subjektai), tačiau jų veikla nekontroliuojama, o už tiekiamą vandenį 

vartotojai atsiskaito sutartinėmis (valstybės nereguliuojamomis) kainomis.  

2011 metais Komisija suderino geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas 11 tiekėjų. 

Atlikus sąnaudų pagrįstumo analizę ir įvertinusi planuojamas atlikti investicijas, Komisija sumažino 
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būtinąsias vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudas, taip pat nustatė efektyvumo didinimo 

užduotis, kas leido vartotojams  sutaupyti 1,7 mln. Lt. 

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, Komisijos 

suderintas kainas vandens tiekėjai pradeda taikyti tik po to, kai jas patvirtina savivaldybių tarybos. 

Komisija 2010 metais suderino 12 vandens tiekėjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugų bei pardavimo kainas, tačiau ne visos savivaldybės vykdė įstatyme numatytas prievoles ir 

nenustatė su Komisija suderintų kainų. 2011 metais Komisija atkreipė tiek savivaldybių, tiek 

Vyriausybės atstovų apskrityse dėmesį, kad, delsiant priimti nepopuliarius sprendimus ir patvirtinti 

naujas geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo kainas, geriamojo vandens tiekimo įmonės 

netenka apyvartinių lėšų, todėl vėluoja atlikti investicijas į paslaugų kokybę bei prieinamumą pagal 

savivaldybių tarybų patvirtintus veiklos ir plėtros planus. Vėluojant investicijoms, formuojasi reali 

grėsmė šalyje neįvykdyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme numatytos 

užduoties – pasiekti 95 proc. paslaugos skverbtį iki 2015 metų. Be to, taikant kainas, kurios 

nepadengia veiklos sąnaudų, didinamas finansinis veiklos nuostolis, bloginama įmonių kredito 

rizika, brangsta paskolos, o taip pat netenkama suplanuotų išteklių paslaugos kokybiniams 

parametrams palaikyti. Todėl pasitvirtinus veiklos planus ir pasikeitus sąnaudoms, delsimas keisti 

paslaugų kainas reiškia tik viena – itin didelius kainų šuolius ateityje. Komisija raštu kreipėsi į 

Vyriausybės atstovus apskrityse, miestų bei rajonų savivaldybes su prašymu užtikrinti Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 5 dalies nuostatos įgyvendinimą, kad 

su Komisija suderintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos būtų 

nustatytos (patvirtintos) savivaldybės tarybos sprendimu. 
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8. ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

Komisija licencijuojamos veiklos sąlygų priežiūrą vykdo 384 ūkio subjektų atžvilgiu.  

Siekiant veiklos skaidrumo bei mažinant administravimo naštą verslui, kiekvienais metais Komisija 

tvirtina planinių ūkio subjektų veiklos patikrinimų planą ir jį skelbia tinklalapyje www.regula.lt.  

Neplaninis patikrinimas atliekamas tuo atveju, jei gaunama informacijos dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali 

prieštarauti teisės aktams, taip pat siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu 

nustatyti teisės aktų pažeidimai. 

 

2011 metais Komisija atliko 4 planinius tikslinius ūkio subjektų veiklos patikrinimus.  

25 lentelė. Komisijos atlikti planiniai tiksliniai ūkio subjektų veiklos 

patikrinimai 2011 metais 

Eil. 

Nr.  
Ūkio subjekto pavadinimas Patikrinimo tikslas  Patikrinimo trukmė  

1.  AB „Lietuvos dujos“ Dėl sąnaudų pagrįstumo 
Nuo 2011-08-24 iki 

2011-09-24  

2. AB LESTO 

Dėl naujų vartotojų prijungimo ir 

elektros energijos persiuntimo bei 
paslaugų kokybės reikalavimų 

Nuo 2011-04-04 iki 

2011-04-30 

3. UAB „Intergas“ Dėl sąnaudų pagrįstumo 
Nuo 2011-07-25 iki 

2011-09-30 

4.  
UAB „Litesko“ filialas 

„Marijampolės šiluma“ Kazlų 

rūdoje 

Dėl šilumos tiekimo sąnaudų 
pagrįstumo 

Nuo 2011-10-20 iki 
2012-01-20 

 

Šaltinis: Komisija.  

AB „Lietuvos dujos“ planinio tikslinio patikrinimo metu buvo tikrinamas bendrovės ilgalaikio turto 

2010 metais nusidėvėjimo sąnaudų pagrįstumas, taikomų nusidėvėjimo normatyvų atitikimas teisės 

aktų reikalavimams, dujų transportavimo tranzitu sąnaudų atskyrimas, materialinių ir joms 

prilygintų sąnaudų, kitų sąnaudų, nedetalizuotų sąnaudų pagrįstumas, 2010 metų skaitiklių keitimo 

sąnaudos, 2009-aisiais įvykusio magistralinio dujotiekio Vilnius – Panevėžys - Ryga avarijos metu 

patirtų sąnaudų kompensavimas ir jų pateikimas reguliuojamos veiklos ataskaitose bei įvertinimas, 

koreguojant viršutines kainų ribas 2012 metams. 

Komisija, susipažinusi su AB „Lietuvos dujos“ planinio tikslinio patikrinimo metu nustatytais faktais 

bei išvadomis, konstatavo, kad:  

 AB „Lietuvos dujos“, naudodama ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, pažeidė 

Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos (toliau – 

Metodika) 53.5 punkto reikalavimus, t. y. turtui, kuris įsigytas iki 2005 metų, taikė 

trumpesnius nusidėvėjimo normatyvus, dėl ko nepagrįstai 2011 metais iš perdavimo veiklos 

gavo 4,8 mln. Lt, o iš skirstymo – 4,5 mln. Lt pajamų. 

 AB „Lietuvos dujos“ faktinės nusidėvėjimo sąnaudos perdavimo veikloje buvo 7,36 mln. Lt 

mažesnės, o skirstymo veikoje – 2,87 mln. Lt didesnės negu prognozavo bendrovė. 

http://www.regula.lt/
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 AB „Lietuvos dujos“, prie materialinių ir joms prilygintų sąnaudų priskirdama sąnaudas, 

susidariusias dėl vartotojų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, pažeidė Metodikos  

54 punkto reikalavimus, t. y. nepagrįstai gavo 161 tūkst. Lt pajamų. 

 AB „Lietuvos dujos“ įtraukė į turto bazę kainų viršutinių ribų skaičiavimui turto vienetus, 

kurie nesusiję su bendrovės reguliuojama veikla, t. y. sudarė 33,88 tūkst. Lt sąnaudų. 

 AB „Lietuvos dujos” faktinės sąnaudos dėl skaitiklių keitimo vartotojams 2010 metais buvo 

351 tūkst. Lt mažesnės nei sąnaudos, įskaičiuotos į kainų viršutines ribas. 

 AB „Lietuvos dujos“ 2009 - 2010 metais į reguliuojamos veiklos sąnaudas įtraukė tantjemų 

sąnaudas – 1 mln. 103 tūkst. Lt. 

 

Atsižvelgdama į patikrinimo ataskaitos išvadas, koreguojant AB „Lietuvos dujos“ perdavimo ir 

skirstymo kainų viršutines ribas 2012 metams, Komisija sumažino sąnaudas nepagrįstai 2011 m. 

gautomis iš perdavimo ir skirstymo veiklų, vartotojų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo 

pajamomis, taip pat eliminavo išlaidas tantjemoms bei papildomai gautas pajamas dėl apskaitos 

prietaisų keitimo, dėl turto sąnaudų, kuris nesusijęs su reguliuojama veikla. Tokiu būdu Komisija 

AB „Lietuvos dujos“ reguliuojamos veiklos išlaidas 2012 metams sumažino bendra 15,44 mln. Lt 

suma.  

 

Įvertinus AB „Lietuvos dujos“ planinio tikslinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, Komisija, 

vadovaudamasi Energetikos įstatymo 27 straipsniu, inicijavo piniginės baudos už pažeidimus 

vykdant reguliuojamą veiklą skyrimo procedūrą – AB „Lietuvos dujos“ skirta 350 tūkst. Lt bauda.  

 

UAB „Intergas“ planinio tikslinio patikrinimo metu Komisija tikrino bendrovės ilgalaikio turto  

2010 metais nusidėvėjimo sąnaudų pagrįstumą, taikomų nusidėvėjimo normatyvų ir ekonomiškai 

pagrįsto ilgalaikio turto vertės pagrįstumą. 

Komisija, susipažinusi su planinio tikslinio patikrinimo metu nustatytais faktais bei išvadomis, 

konstatavo, kad UAB „Intergas“, naudodama ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, pažeidė 

Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos (toliau – 

Metodika) 53.5 punkto reikalavimus, nes kelis turto vienetus apskaitė kartu ir taikė kitokius nei 

Komisijos patvirtintos Metodikos 4 priede nustatytus nusidėvėjimo normatyvus, dėl ko nepagrįstai 

2011 metais iš skirstymo veiklos gavo 6 tūkst. Lt pajamų.  

Atsižvelgdama į patikrinimo ataskaitos išvadas, koreguojant UAB „Intergas“ skirstymo kainų 

viršutinę ribą 2012 metams, Komisija 6 tūkst. Lt sumažino sąnaudas 2011 metais nepagrįstai 

gautomis pajamomis iš skirstymo veiklos. 

Komisija, įvertinusi UAB „Intergas“ planinio tikslinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, 

vadovaudamasi Energetikos įstatymo 27 straipsniu, inicijavo piniginės baudos už pažeidimus 

vykdant reguliuojamą veiklą skyrimo procedūrą – UAB „Intergas“ skirta minimali 1 tūkst. Lt bauda. 

 

Komisija 2011 metais atliko planinį tikslinį patikrinimą elektros energijos skirstymo licenciją 

turinčioje AB LESTO. Patikrinimo tikslas – įvertinti faktinę sąnaudų analizę dėl taikomų elektros 

energijos vartotojų įrenginių prijungimo įkainių. Nustatyta, kad AB LESTO taikomi prijungimo 

įkainiai, Komisijos nustatyti 2009 m. gruodžio 28 d., neatitinka šiandieninių statybos ir įrenginių 

kainų, todėl nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. jie vidutiniškai sumažinti 10 – 25 proc. Po šio patikrinimo 

buvo suformuluoti ir pateikti siūlymai keisti Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos 

objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, 
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įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašą bei Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių 

prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašą.  

2011 metais planinis tikslinis patikrinimas buvo atliktas ir UAB „Litesko“ filiale „Marijampolės 

šiluma“ Kazlų Rūdoje, kurio metu buvo tikrinamas šilumos ir karšto vandens kainų taikymo 

pagrįstumas, su Komisija suderintų 2010 metų investicijų vykdymas, šilumos gamyboje naudojamo 

kuro, perkamos šilumos ir remonto sąnaudų pagrįstumas.  

Komisija, atlikusi patikrinimą, konstatavo, kad šilumos ir karšto vandens kainos UAB „Litesko“ filialo 

„Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos mieste apskaičiuotos ir taikomos nepažeidžiant teisės aktų 

nuostatų, reglamentuojančių šilumos bei karšto vandens kainų apskaičiavimą ir taikymą. Pažeidimų 

nenustatyta ir tikrinant 2010 metais UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje 

atliktas investicijas. Konstatuota, kad investicijos yra suderintos tiek su Kazlų Rūdos savivaldybės 

taryba, tiek su Komisija, kaip tai nustatyta Energetikos įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje  

(2010 metais galiojusioje redakcijoje) ir Šilumos ūkio įstatymo 35 straipsnyje. UAB „Litesko“ filialo 

„Marijampolės šiluma“ su Komisija suderintos 2010 metų investicijos yra faktiškai atliktos ir atitinka 

Komisijai pateiktus 2010 metų investicijų plano vykdymo duomenis. Komisija taip pat pripažino, 

kad kuro kiekiai, kainos ir sąnaudos, taip pat remonto sąnaudos atitinka Komisijai teikiamose 

ataskaitose nurodytus duomenis.  

2011 metais Komisija atliko 3 neplaninius ūkio subjektų veiklos patikrinimus.  

26 lentelė. Komisijos atlikti neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai 

2011 metais 

Eil. 
Nr.  

Ūkio subjekto pavadinimas Patikrinimo tikslas  Patikrinimo trukmė  

1. UAB „Be Green Energy“ 
Dėl vadybinio pajėgumo, būtino 

licencijuojamai veiklai vykdyti 

Nuo 2011-10-10 iki 

2011-10-17 

2. UAB „Anvilis“ 
Dėl kriterijų, užtikrinančių 

licencijuojamos veiklos sąlygas 
Nuo 2011-09-30 iki 

2012-01-20 

3. LITGRID AB 
Dėl viešuosius interesus atitinkančių 

paslaugų lėšų naudojimo 

Nuo 2011-10-17 iki 

2011-12-31 
 

Šaltinis: Komisija.  

Komisija patikrino nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencijas turinčias UAB „Anvilis“ ir  
„Be Green Energy“. Nustatyta, kad UAB „Be Green Energy“ neatitinka vadybinio pajėgumo, būtino 
licencijuojamai veikla vykdyti, todėl buvo sustabdytas bendrovės nepriklausomo elektros energijos 
tiekėjo licencijos galiojimas. Tuo tarpu UAB „Anvilis“ ištaisė Komisijos nurodytus licencijuojamos 
veiklos trūkumus, todėl įmonės finansinis pajėgumas tapo pakankamas ir licencijos galiojimas 
nebuvo stabdytas. 

Komisija pagal Elektros energetikos įstatymo nuostatas atlieka VIAP lėšų administravimo priežiūrą. 
Analizuojant VIAP lėšų administratoriaus – LITGRID AB teikiamą informaciją, 2011 m. spalio mėn. 
buvo pradėtas VIAP lėšų administratoriaus neplaninis patikrinimas, kurio tikslas – patikrinti, kaip 
VIAP lėšų administratorius laikosi VIAP lėšų surinkimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytų reikalavimų 
VIAP lėšų panaudojimo apskaitai, atskaitomybei ir skaidrumui. Komisija, atlikusi patikrinimą, 
nustatė, kad VIAP administratorius nesurinko visų VIAP lėšų iš gamintojų, naudojančių 
atsinaujinančius energijos išteklius, todėl Komisijos sprendimu VIAP lėšų administratorius turi VIAP 
biudžete padengti nesurinktą sumą. 
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Komisija 2012 metų pradžioje inicijavo UAB „Vilniaus energija” neplaninį tikslinį patikrinimą 
(trukmė: nuo 2012-01-12 iki 2012-03-02), kurio metu įvertintas už 2011 m. lapkričio mėn. išrašytų 
sąskaitų už suteiktas paslaugas formos atitikimas teisės aktų reikalavimams, taikomų ataskaitinių 
laikotarpių, už kuriuos pateikiamos sąskaitos, ir šiais laikotarpiais taikomų šilumos kainų taikymo 
atitikimas teisės aktų reikalavimams, UAB „Vilniaus energija” veikla, vykdant šilumos tiekimo 
licencijuojamą veiklą, ir, atsižvelgiant į Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo įstatymą, perduodant daugiabučių namų šilumos punktų priežiūrą kitiems 
šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams.  

Nustatyta, kad UAB „Vilniaus energija“ nesilaikė mokėjimo už šilumą pranešimo formai keliamų 
tikslumo, aiškumo ir išsamumo reikalavimų, numatytų Šilumos ūkio įstatyme ir Šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklėse, 2011 m. lapkričio mėn. mokėjimo už šilumą pranešimuose. Teikdama 
papildomą informaciją vartotojams bendrovė vieną iš šilumos kainos dalių – kompensaciją už 
nepadengtas kuro sąnaudas – įvardijo žodžių junginiu „skola už kurą“. Tačiau atsižvelgiant į tai, 
kad UAB „Vilniaus energija“ jau kitą mėnesį vartotojams pateikiamuose mokėjimo pranešimuose 
atsisakė tokio informacijos pateikimo būdo, poveikio priemonės bendrovės atžvilgiu nebuvo 
taikytos. 

Komisija išanalizavo sąskaitų už šilumos energiją formavimo praktiką ir nustatė, kad sąskaitos 
vartotojams yra išrašomos paskutinę mėnesio dieną, tačiau atsiskaitomųjų prietaisų rodmenys ne 
visada nuskaitomi paskutinę mėnesio dieną. Todėl vartotojams pateikiamose sąskaitose šilumos 
kainos, galiojančios nuo mėnesio pirmos dienos iki paskutinės, yra taikomos šilumos energijai, 
suvartotai kitą laikotarpį nei šilumos kainos taikymo laikotarpis. Pagal Šilumos ūkio įstatymą 
šilumos ir karšto vandens kainos galioja nuo mėnesio pirmos dienos iki paskutinės mėnesio dienos. 
Tačiau Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės apibrėžia atsiskaitymo laikotarpį, kaip ne ilgesnį negu 
vieno mėnesio terminą. Padaryta išvada, kad tinkamai vykdant nustatytus reikalavimus 
atsiskaitymo laikotarpiui ir kitus su sąskaitų už suvartotą šilumos energiją pateikimo susijusius 
reikalavimus bei sąskaitas formuojant už ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį, skaičiuojant nuo 
praėjusio mėnesio rodmenų deklaravimo ar nurašymo datos, nėra užtikrinamas Šilumos ūkio 
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl šilumos kainos galiojimo laikotarpių 
vykdymas. Todėl Komisija kreipėsi į Energetikos ministeriją su siūlymu suderinti Šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklių nuostatas dėl atsiskaitymo terminų su Šilumos ūkio įstatymo ir Civilinio kodekso 
nuostatomis, t. y.:  
 

 tiksliau apibrėžti atsiskaitymo laikotarpio sąvoką ir atsiskaitymo laikotarpio terminą sieti su 
kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga, įvertinant, kad apskaitos prietaisų rodmenys turi 
būti nuskaityti per paskutinę kalendorinio mėnesio dieną; 

 tuo atveju, kai apskaitos prietaisų rodmenys yra nuskaitomi rankiniu būdu, numatyti, kad 
rodmenų nuskaitymas tiesiogiai per paskutines 3 atsiskaitymo laikotarpio dienas laikomas 
tinkamu apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymu; 

 numatyti, kad kai paskutinė atsiskaitymo laikotarpio diena tenka ne darbo ar oficialios 
šventės dienai, apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymas po ne darbo ar oficialios šventės 
dienos einančią darbo dieną yra laikomas tinkamu; 

 šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinėse sąlygose 
įtvirtinti nuostatą, kad vartotojas atsiskaito už patiektą šilumos energiją pagal ties tiekimo – 
vartojimo riba įrengto atsiskaitomojo šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaiso 
rodmenis, kurie yra užfiksuoti paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną; 

 įvardyti konkrečius subjektus, atsakingus už tai, kad apskaitos prietaisų rodmenys būtų 
nuskaitomi atitinkamai paskutinę atsiskaitymo laikotarpio dieną ir mokėjimo pranešimai 
būtų išrašomi už suvartotos per atsiskaitymo laikotarpį šilumos energijos kiekį. 
UAB „Vilniaus energija“ licencijuojamos veiklos pažeidimų, kiek tai susiję su veiksmais, 
perduodant nuo 2011 m. lapkričio 1 d. šilumos punktų priežiūros veiklą asmenims, 
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vykdžiusiems pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, patikrinimo metu nebuvo 
nenustatyta. 

 
2011 metų pavasarį buvo atliekamas tyrimas dėl 10 nepriklausomo elektros energijos tiekėjo 
licencijas turinčių įmonių atsakingų pareigūnų galimai padaryto administracinio teisės pažeidimo 
pagal ATPK 996 str. 1 dalį už Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių, patvirtintų 
Komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 (Žin., 2008, Nr. 76-3039; 2009, Nr. 93-4010), 
15.1 punkto nuostatų nevykdymą, pagal kurias įmonė, turinti elektros energijos nepriklausomo 
tiekėjo licenciją, privalo per 40 dienų nuo ataskaitinio ketvirčio pabaigos Komisijai pateikti elektros 
energijos nepriklausomo tiekėjo veiklos ataskaitą.  

Nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams UAB „Be green energy“, UAB „AG Energy“,  
UAB „Evas“, UAB „Detola“, UAB „Elektros energijos prekyba“ ir UAB „Energotera“ buvo surašyti 
administracinio teisės pažeidimo protokolai bei paskirti administraciniai nurodymai. Kitiems 
nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams – UAB „E Energija“, UAB „One Energy“ ir  
UAB „Baltenergy“ – nutraukta administracinio teisės pažeidimo teisena, o UAB „Energijos tiekimo 
bazė“ yra atliekama paieška per teritorinę policiją. 

2011 metų rudenį buvo atliekamas tyrimas dėl 9 nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencijas 
turinčių įmonių atsakingų pareigūnų galimai padaryto administracinio teisės pažeidimo pagal  
ATPK 996 str. 1 dalį už Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių, patvirtintų Komisijos  
2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80, 15.1 punkto nuostatų nevykdymo. 

Nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams UAB „Be green energy“,  
UAB „Šiaulių Tauro energetika“, UAB „Tengo“ ir UAB „DukEn Link“ buvo surašyti administracinio 
pažeidimo protokolai ir nurodymai pagal ATPK 996 str. 1 dalį už Energetikos įmonių informacijos 
teikimo taisyklių 15.1 punkto nuostatų nevykdymą. Komisija, atsižvelgdama į tai, kad 
nepriklausomi tiekėjai UAB „Anvilis“ ir UAB „Be green energy“ nevykdo nepriklausomo elektros 
energijos tiekėjo veiklos, pradėjo neplanines veiklos patikrinimo procedūras.  

Nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams UAB „Energijos kodas“ ir UAB „AG Energy“ 
nutrauktos administracinių teisės pažeidimų teisenos. 

2011 metais išnagrinėtos 2 ATP bylos už pakartotinius pažeidimus – skirtos baudos atsakingiems 
UAB „Detola“ ir UAB „Elektros energijos prekyba“ asmenims už nustatytos informacijos 
nepateikimą. Konstatuota, kad minėti asmenys pažeidė Energetikos įmonių informacijos teikimo 
taisyklių, patvirtintų Komisijos 2008 m. birželio 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80, 15.1 
punkto nuostatas. Komisija konstatavo, kad minėtų įmonių atsakingų asmenų veiksmuose buvo 
ATPK 996 straipsnio 1 dalyje nustatyto pažeidimo „energetikos išteklių ir energijos bei šalto 
vandens tiekėjų duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas nustatyta tvarka 
Komisijai“ sudėtis.  

Komisija 2011 metais surašė administracinio teisės pažeidimo protokolus ir nurodymus  
UAB „Lazdijų šiluma“ ir UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ atsakingiems asmenims dėl to, kad įmonės 
nuo 2011 m. balandžio 1 d., pateikdamas šilumos bei karšto vandens vartotojams sąskaitas už 
suvartotą šilumos energiją ir (ar) karštą vandenį, neatitinkančias Šilumos tiekimo ir vartojimo 
taisyklių, patvirtintų Energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010,  
Nr. 127-6488), 6 priedo reikalavimų, pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies bei 
Taisyklių 132.2 punkto nuostatas, pagal kurias buitiniam šilumos vartotojui išrašytoje sąskaitoje 
turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo 
vartotojo mokesčio dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti ir šilumos kiekį karštam 
vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti, pateiktos informacijos privalo pakakti, 
kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai. Protokoluose atitinkamai 
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konstatuota, kad UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ ir UAB „Lazdijų šiluma“ atsakingo asmens 
padaryta veika atitinka administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 99³ straipsnio 1 dalyje 
nustatytus požymius „<...> įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų energetikos veiklos skaidrumo 
reikalavimų nesilaikymas <...> užtraukia įspėjimą arba baudą pareigūnams <...>“. Bendrovėms už 
pažeidimus skirtos piniginės baudos. 

2011 m. liepos 15 d. taip pat buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir  
nurodymas TŪB „Dyzelservisas“ pagal ATPK 997 straipsnio 1 dalį už tai, kad įmonė vykdė šilumos ir 
karšto vandens tiekimo veiklą be licencijos bei taikė šilumos bei karšto vandens kainas, 
nesuderintas su Vilniaus miesto savivaldybe ir/ar Komisija, taip pažeisdama Energetikos įstatymo 
(Žin., 2002, Nr. 56-2224) 15 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 2 dalies ir Šilumos ūkio įstatymo  
30 straipsnio 1 dalies bei 32 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus. 

Komisija 2011 m. liepos 8 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. K1-9  
UAB „Vilniaus vandenys“ direktoriui V. S., kuriame nurodė, jog administracinėn atsakomybėn 
traukiamo asmens padaryta veika atitinka ATPK 997 straipsnio 1 dalį, numatančią, jog Valstybinės 
kainų ir energetikos kainų komisijos teisėtų nurodymų kainodaros energetikos bei šalto vandens 
tiekimo srityje nevykdymas užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų. 
Protokolas surašytas už tai, kad UAB ,,Vilniaus vandenys“ nevykdė Komisijos 2011 m. birželio 16 d. 
nutarimo Nr. O3-146 ,,Dėl apmokėjimo už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti Vilniaus 
mieste“, kuriuo UAB ,,Vilniaus energija“ ir UAB ,,Vilniaus vandenys“ buvo įpareigotos sudaryti 
sąlygas vartotojams, netinkamai įgyvendinusiems sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu pagal 2-
ąjį būdą, atsiskaityti už jų apskaitytą, bet neapmokėtą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti. 
Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. spalio 19 d., išnagrinėjęs administracinio teisės 
pažeidimo protokolą, nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną V.S. atžvilgiu, nesant 
administracinio teisės pažeidimo, numatyto LT ATPK 997 str. 1 d., įvykio ir sudėties. Apeliacinė 

instancija  Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 28 d. išnagrinėjo ir patenkino Komisijos 
apeliacinį skundą bei priėmė nutarimą, kuriuo buvusiam UAB „Vilniaus vandenys“ direktoriui V. S. 
paskirta 300 Lt bauda. 

2011 m. gegužės 31 d. buvo surašytas bei pateiktas Komisijos posėdžiui reguliuojamos veiklos 
pažeidimo protokolas pagal Energetikos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punktą UAB „Balterma ir 
ko“. Protokole fiksuota, kad UAB „Balterma ir ko“, galimai pažeisdama teisės aktų nuostatas, 
netinkamai vykdo teisės aktuose įtvirtintą šilumos kainų skaičiavimo procedūrą, t. y. vilkina 
imperatyviai apibrėžtus kainų nustatymo procedūrų terminus bei taip pažeidžia kainų galiojimo 
principinę nuostatą, pagal kurią nustatytos kainos galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Komisija, 
įvertinusi surinktą informaciją ir aplinkybių visumą bei išklausiusi UAB „Balterma ir ko“ atstovų 
paaiškinimus, nusprendė, kad įmonės padaryti pažeidimai atitinka Energetikos įstatymo (iki 2012-
01-01 galiojusi įstatymo redakcija) 27 straipsnio 1 dalies 2 punkto požymius ir skyrė 1000 Lt 
piniginę baudą. 

Vykdant licencijuotų ūkio subjektų priežiūrą ir vertinant jų atitiktį teisės aktų reikalavimams, 
Komisija kasmet įvertina licencijuojamų ūkio subjektų finansinį pajėgumą pagal įmonių pateiktus 
metinius audituotų finansinių ataskaitų duomenis. Kasmetiniai finansinio pajėgumo vertinimo 
rezultatai parodo, ar ūkio subjektas turi užtektinai pajėgumų saugiam ir patikimam paslaugų 
teikimui. Ūkio subjektų finansinis pajėgumas laikomas pakankamu, jeigu jo bendrasis finansinio 
pajėgumo rodiklis (per pastaruosius dvejus metus) yra didesnis nei Komisijos nustatyta finansinio 
pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.  

2011 metais Komisija įvertino 22 elektros energijos įmonių, vykdžiusių perdavimo, skirstymo ir 
tiekimo veiklą, finansinius rodiklius ir vienai iš jų buvo atliktas išplėstinis finansinio pajėgumo 
vertinimas. Komisijai pranešus apie įmonės finansinio pajėgumo vertinimo rezultatus, įmonės 
akcininkas atliko piniginį įnašą ir įmonės finansiniai rodikliai atitiko nustatytus reikalavimus. 
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2011 metais Komisija įvertino 7 gamtinių dujų įmonių, vykdžiusių tiekimo, perdavimo ir skirstymo 
veiklas, finansinį pajėgumą ir nustatė, kad finansinis pajėgumas yra pakankamas vykdyti 
licencijuojamą veiklą, išskyrus du ūkio subjektus (UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Intergas“), 
kuriems pateikus motyvuotą paaiškinimą ir susijusius papildomus dokumentus, Komisija atliko 
išplėstinį finansinio pajėgumo vertinimą. UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Intergas“ pateikė 
Komisijai dokumentus, įrodančius pakankamą finansinį pajėgumą licencijuojamai veiklai vykdyti. 

Komisija 2011 metais atliko 40 šilumos tiekimo licencijas turinčių šilumos tiekėjų finansinio 
pajėgumo vertinimą. 8 UAB „Litesko“ filialų finansinių ataskaitų duomenys buvo analizuojami 
bendrai, kaip vieno subjekto. Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija nebuvo vertinama ir jos 
finansiniai duomenys netraukti į normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės 
skaičiavimą, nes įstaigos pajamos iš licencijuojamos veiklos sudarė apie 15 proc. visų gautų lėšų, 
įskaitant biudžeto asignavimus.  

Išanalizavus licencijuotų šilumos tiekėjų duomenis, apsprendžiančius finansinį pajėgumą, buvo 
nustatyta, kad žemiausią finansinio pajėgumo balą, lygų arba šiek tiek didesnį už žemutinę 
reikšmę, turi 4 įmonės: UAB „Prienų energija“ Trakų padalinys, VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“,  
UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Pakruojo šiluma“. Didžiausią finansinio pajėgumo balą 
turėjo UAB „Varėnos šiluma“, UAB „Radviliškio šiluma“, UAB „Fortum Joniškio šiluma“,  
AB „Klaipėdos energija“, UAB „Kretingos šilumos tinklai“ ir UAB „Šilutės šilumos tinklai“. 
Išanalizavus Komisijos išduotas licencijas turinčių šilumos tiekėjų finansinių ataskaitų duomenis, 
buvo konstatuota, kad visų šilumos ūkio subjektų finansinis pajėgumas yra pakankamas vykdyti 
licencijuojamą veiklą. 

Komisija, vykdydama ūkio subjektų priežiūrą, 2011 metais rinkos dalyviams teikė 11 konsultacijų 
teisės aktų taikymo klausimais. 

Daugiausia viešųjų išaiškinimų teikta šilumos sektoriaus klausimais: 

 dėl šilumos kainų skaičiavimo; 

 dėl šilumos paskirstymo metodo taikymo teisėtumo;  

 dėl šilumos tiekėjo realizuoto šilumos kiekio ir pelno tarpusavio sąsajos;  

 dėl kainų skaičiavimo metodikų rengimo ir tvirtinimo diskrecijos;  

 dėl daugiabučių namų šilumos punktų priežiūros; 

 dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų;  

 dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų;  

 dėl UAB „Vilniaus energija" sąskaitų detalizavimo. 

 
Elektros energetikos sektoriuje Komisija pateikė 3 viešuosius išaiškinimus: 
dėl nekintančių skatinimo priemonių taikymo pradžios momento ir fiksuoto tarifo dydžio 
nustatymo; 

 dėl elektros energijos gamintojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų; 
 dėl elektros energijos nepriklausomo tiekėjo veiklos sąnaudų metinės ataskaitos ir metinės 

finansinės atskaitomybės auditavimo. 
 
Visas Komisijos konsultacijas teisės aktų taikymo rinkos dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys gali 
rasti tinklalapyje www.regula.lt, rubrikoje „Konsultacijos teisės aktų klausimais“.  

 

 

http://www.regula.lt/lt/naujienos/index.php?full=yes&id=7899
http://www.regula.lt/
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9. VARTOTOJŲ TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ GYNIMAS 

 

Komisija 2011 metais išnagrinėjo ir raštu atsakė į 911 vartotojų skundų, prašymų ir paklausimų. Iš 

jų didžiausią dalį – 83 proc. sudaro klausimai dėl įmonių veiklos šilumos ūkyje.  
 

Vartotojams aktualiais klausimais Komisija pateikė 4 viešus išaiškinimus. 
 

2011 metais ne teisme tvarka Komisija išnagrinėjo vieno vartotojo skundą dėl elektros energetikos 
įmonės, o ikiteismine tvarka buvo nagrinėjamas trims šilumos tiekėjams nustatytų šilumos ir 

karšto vandens kainų dedamųjų atitikimas teisės aktams.  
 

9.1. Vartotojų skundai 

Kasmet didėjantis vartotojų informuotumo lygis ir noras aktyviau ginti savo teisėtus interesus 

formuoja ir Komisijos veiklos prioritetus.  

Komisija 2012 – 2014 metų strateginiame veiklos plane kaip pagrindinį siekį įvardija patikimos, 

nepriklausomos energetinio sektoriaus ekonominio reguliavimo sistemos sukūrimą, 

kuri užtikrintų energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą vartotojams. 

Vartotojų teises energetikos srityje žymiai sustiprina Trečiasis ES energetikos paketas, kuriuo 

vadovaujantis nuo 2012 m. kovo 1 d. Komisijoje įsteigtas naujas administracinis padalinys – 

Bendrasis informacijos centras, skirtas teikti vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų 

teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus. Bendrasis informacijos 

centras kasmet organizuos anonimines interesantų apklausas, kurios leis nustatyti besikeičiančius 

vartotojų poreikius ir priimti atitinkamus sprendimus dėl paslaugų kokybės gerinimo. 

Komisija taip pat aktyviai dalyvauja įgyvendinant Valstybinę vartotojų teisių apsaugos  

2011 – 2014 metais strategiją. Veiksmingos vartotojų teisių apsaugos stebėsenos sistemos 

sukūrimui Komisija, atsižvelgdama į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliktą vartotojų 

teisių informacijos sistemos sukūrimo galimybių studiją ir išanalizavusi Europos Komisijos 2012 m. 

gegužės 12 d. rekomendacijos Nr. SEC (2010) 572 „Dėl suderintos vartotojų skundų ir 

pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos taikymo“ reikalavimus, pagal pobūdį, planuoja 

įdiegti vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo tvarką. Įdiegus minėtą tvarką, Komisija turės 

galimybę lengviau identifikuoti probleminius klausimus ir rengti prevencines priemones.    

Vykdydama savo rutinines funkcijas Komisija 2011-aisiais išnagrinėjo ir raštu atsakė į 911 vartotojų 

skundų, prašymų ir paklausimų (2010 metais jų skaičius siekė 744). Per pastaruosius 4 metus 

vartotojų skundų, prašymų ir raštiškų paklausimų skaičius išaugo daugiau nei 5 kartus. 
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19 pav. 2008–2011 metais Komisijos gautų vartotojų skundų, prašymų ir 

paklausimų dinamika (vnt.) 

 
 

Šaltinis: Komisija.  

 

20 pav. 2008–2011 metais Komisijos gautų vartotojų skundų, prašymų ir 

paklausimų pasiskirstymas pagal sektorius (proc.) 

 
       Šaltinis: Komisija. 

 
2011-aisiais, kaip ir ankstesniais metais, daugiausia vartotojų skundų, prašymų ir paklausimų 
sulaukta dėl įmonių veiklos šilumos ūkio sektoriuje.  
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21 pav. 2011 metais Komisijos gautų vartotojų skundų, prašymų ir 

paklausimų pasiskirstymas pagal sektorius (vnt.) 

 
               

Šaltinis: Komisija.  

 

Vartotojai dažniausiai prašė išsiaiškinti, ar šilumos tiekėjai pateikia teisingas sąskaitas už šildymą, 

ar sąskaitose teisėtai išskirta eilutė „skola už kurą“ ir taikoma ši šilumos kainos dalis. Gyventojai 

taip pat domėjosi šilumos paskirstymo būdais, šilumos suvartojimo padidėjimu, palyginus su 

praėjusiais metais suvartotu šilumos kiekiu, bendrojo naudojimo patalpų šildymu ir t.t.  

 

27 lentelė. Vartotojų skundai, prašymai ir paklausimai šilumos sektoriuje 

Tema 
Gauta skundų, prašymų ir 

paklausimų 

Dėl sąskaitų už šildymą     257 

Dėl šilumos paskirstymo metodų 114 

Dėl karšto vandens kainų  108 

Kiti (dėl bendrųjų patalpų šildymo, šilumos punktų, sąskaitų 
struktūros ir kt. ) 

259 

Iš viso: 738 

 

Šaltinis: Komisija. 

 

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų sektoriuje vartotojams aktualiausi klausimai 
buvo dėl vandens tiekėjų taikomos pardavimo kainos teisėtumo, ar galima jos nemokėti, kokios ir 
nuo kada galioja teikiamų paslaugų kainos.  
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28 lentelė. Vartotojų skundai, prašymai ir paklausimai vandens sektoriuje 

Tema 
Gauta skundų, prašymų ir 

paklausimų 

Dėl pardavimo kainos 28 

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų 13 

Kiti (dėl mokėjimo pranešimų, vandens kokybės, įrengimų, sutarčių 
vykdymo) 

12 

Iš viso:  53 
 

Šaltinis: Komisija. 

 

Dujų sektoriuje vartotojams aktualiausi buvo netesybų dėl prijungimo prie dujų sistemos 

skaičiavimo ir vietinių bendrojo naudojimo sistemų išpirkimo klausimai. Vartotojai dažniausiai 

skųsdavosi dėl neaiškaus ir, jų nuomone, nepagrįsto mokesčio už netesybas dydžio, prašydavo 

patikrinti, ar netesybos apskaičiuotos pagal Gamtinių dujų įstatymo nuostatas. Vartotojus domino ir 

bendrojo naudojimo sistemų išpirkimo užmokesčio dydžio pagrįstumas – buvo prašoma patikrinti, 

ar dujų įmonė teisingai apskaičiavo minėtą užmokestį. 

 

29 lentelė. Vartotojų skundai, prašymai ir paklausimai dujų sektoriuje 

Tema 
Gauta skundų, prašymų ir 

paklausimų 

Dėl gamtinių dujų kainų 10 

Dėl prijungimo įmokos  5 

Kiti (dėl suskystintų dujų kainų, dėl vietinės bendrojo naudojimo 
sistemos išpirkimo, dėl PVM tarifo ir kt.) 

9 

Iš viso: 24 
 

Šaltinis: Komisija. 

 

Komisija taip pat gavo buitinių vartotojų skundų dėl gamtinių dujų atjungimo už įsiskolinimus 

žiemos metu. Nors formaliai dujų įmonė, nutraukdama gamtinių dujų tiekimą buitiniams 

vartotojams, nepažeidė galiojančių teisės aktų, tačiau dujų atjungimas šaltuoju metų periodu, 

vartotojui neturint alternatyvių būsto apšildymo priemonių, gali sukelti kritiškus padarinius ir todėl, 

Komisijos nuomone, turėtų būti vykdomas lanksčiau, atsižvelgiant į konkrečią situaciją. Įvertinusi 

tai, Komisija pateikė pasiūlymą Energetikos ministerijai papildyti Gamtinių dujų 

perdavimo, skirstymo, laikymo ir tiekimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43, įrašant nuostatą, draudžiančią gamtinių dujų tiekimo 

nutraukimą buitiniams vartotojams šaltuoju metų laiku. Dujų įmonės turėtų išsiaiškinti vartotojų 

įsiskolinimus ir susigrąžinti skolas iki šildymo sezono pradžios. Vartotojui nesumokėjus skolos iki 

nustatyto termino pabaigos, dujos galėtų būti atjungiamos tokiu metu, kad vartotojui liktų laiko 

apsirūpinti kitomis būsto apšildymo priemonėmis.  
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Elektros sektoriuje aktualiausi klausimai buvo dėl vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie 

elektros tinklų įkainių ir terminų, elektros energijos kainų ir tarifų taikymo, taip pat dėl 

subabonentams taikomų sutarties kainų, kurių Komisija nereguliuoja. 

30 lentelė. Vartotojų skundai, prašymai ir paklausimai elektros sektoriuje 

Tema 
Gauta skundų, prašymų ir 

paklausimų 

Dėl elektros energijos kainų ir tarifų  36 

Dėl vartotojo elektros įrenginių prijungimo 13 

Kiti (dėl elektros apskaitos, subabonentams taikomų kainų, 
elektros energetikos įmonės veiksmų ir pan.) 

27 

Iš viso: 76 
 

Šaltinis: Komisija. 

 

Komisija 2011 metais taip pat suderino AB LESTO klientų skundų nagrinėjimo tvarką ir  

LITGRID AB skundų nagrinėjimo tvarką, pagal kurią įtvirtintas elektros energetikos bendrovių, 

skundų nagrinėjimo skaidrumas, taip pat spartesnis ir aiškesnis ginčų nagrinėjimas bei sprendimų 

priėmimas. 

 

9.2. Vieši išaiškinimai 

Komisija, reaguodama į šilumos energijos vartotojų paklausimus ir siekdama užtikrinti kuo didesnį 

šilumos sektoriaus skaidrumą bei vartotojų informuotumą, 2012 m. sausio mėn. parengė ir 

paskelbė viešą išaiškinimą dėl UAB ,,Vilniaus energija“ vartotojams už 2011 m. lapkričio mėn. 

išrašytose sąskaitose atsiradusios naujos sąnaudų eilutės ,,skola už kurą“ teisėtumo ir pagrįstumo. 

Komisija nurodė, jog nors šilumos tiekėjo nepadengtos kuro sąnaudos yra viena iš jo būtinųjų 

sąnaudų rūšių, kurios, remiantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 18 dalimi, pagrįstai 

įskaičiuojamos į šilumos kainą, tačiau tokių sąnaudų įvardijimas ,,skola už kurą“ yra netikslus ir 

potencialiai klaidinantis vartotojus, nes asocijuojasi su tam tikru vartotojo turimų mokėjimo 

įsipareigojimų nevykdymu. 

Sulaukus nemažai šilumos vartotojų skundų dėl šilumos paskirstymo metodo taikymo teisėtumo, 

kai nėra sudarytos šilumos pirkimo-pardavimo sutartys, Komisija 2011 m. liepos mėn. pateikė 

išaiškinimą dėl šilumos paskirstymo metodo taikymo teisėtumo. Komisija, siekdama paskatinti 

šilumos vartotojus įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymu įtvirtintą teisę pasirinkti šilumos paskirstymo 

metodą, pažymėjo, jog šilumos vartotojai, norėdami gauti tikslią, aiškią ir išsamią informaciją, 

leidžiančią šilumos vartotojui pasitikrinti, ar šilumos tiekėjo apskaičiuoti mokesčiai už suvartotą 

šilumos kiekį yra teisingi, turėtų pasinaudoti Šilumos ūkio įstatyme suteikta teise pasirinkti šilumos 

paskirstymo metodą ir konkretaus šilumos paskirstymo metodo taikymą aptarti šilumos vartojimo 

pirkimo-pardavimo sutartyse. Komisija akcentavo, kad šilumos vartotojų teisės nėra pažeidžiamos, 

jei šilumos tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka taiko pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei 

įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantį metodą, nors tokio šilumos paskirstymo 

metodo šilumos vartotojai nėra pasirinkę. 
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Reaguojant į gaunamus vartotojų organizacijų paklausimus, Komisija 2011 m. gegužės mėn. 

pateikė išaiškinimą dėl šilumos tiekėjų realizuoto šilumos kiekio ir pelno tarpusavio sąsajos.  

Konstatuotina, kad šiuo metu taikoma šilumos energijos kainodaros sistema užtikrina, kad šilumos 

tiekėjo pelnas nepriklauso nuo realizuoto šilumos energijos kiekio. Kasmetinė šilumos energijos 

kainų perskaičiavimo procedūra užtikrina, kad šilumos tiekėjo realizacijai viršijus prognozuotą 

apimtį ir dėl to gavus papildomų pajamų, atitinkama apimtimi yra sumažinama šilumos energijos 

kaina ateinančiam laikotarpiui.  

Komisija 2011 m. gegužės mėn. taip pat teikė išaiškinimą dėl daugiabučių namų šilumos punktų 

priežiūros. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo nuostatomis, šilumos tiekėjai šilumos punktų, 

priklausančių jiems nuosavybės teise, priežiūros (eksploatacijos) sąnaudas dengia iš diferencijuotos 

šilumos kainos. Todėl vartotojai, kurių daugiabučių namų šilumos punktai priklauso šilumos 

tiekėjams, papildomai už šilumos punktų priežiūrą (eksploataciją) niekam neturi mokėti, 

nepriklausomai nuo to, ar šilumos tiekėjas pats vykdo šilumos punktų priežiūrą (eksploataciją), ar 

samdo šiems darbas atlikti rangovus. Vartotojai, kuriems nuosavybės teise šilumos punktai 

priklauso, vadovaudamiesi teisės aktais, šilumos punktų priežiūros (eksploatavimo) darbus 

organizuoja patys ir atsiskaito už juos papildomai.  

 

9.3. Ūkio subjektų priežiūra 

Didėjant vartotojų skundų ir prašymų skaičiui, Komisija 2012 metų pradžioje atliko UAB „Vilniaus 

energija“ neplaninį tikslinį patikrinimą ir konstatavo, kad: 

 UAB „Vilniaus energija“ nesilaikė mokėjimo už šilumą pranešimo formai keliamų tikslumo, 

aiškumo ir išsamumo reikalavimų, numatytų Šilumos ūkio įstatyme ir Šilumos tiekimo ir 

vartojimo taisyklėse, 2011 m. lapkričio mėn. mokėjimo už šilumą pranešimuose. Teikdama 

papildomą informaciją vartotojams bendrovė vieną iš šilumos kainos dalių – kompensaciją 

už nepadengtas kuro sąnaudas – įvardijo žodžių junginiu „skola už kurą“. Tačiau 

atsižvelgiant į tai, kad UAB „Vilniaus energija“ jau kitą mėnesį vartotojams pateikiamuose 

mokėjimo pranešimuose atsisakė tokio informacijos pateikimo būdo, Komisija poveikio 

priemonių taikymą bendrovės atžvilgiu laiko netikslingu.  

 UAB „Vilniaus energija“ suformuotuose mokėjimo pranešimuose už 2011 m. lapkričio mėn. 

atsispindėjo šilumos suvartojimas už ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį. Šilumos tiekėjams 

neturint galimybės nuskaityti skaitiklių rodmenų paskutinę mėnesio dieną, yra tinkamai 

nevykdomos Šilumos ūkio įstatymo nuostatos, tačiau tai neprieštarauja Šilumos tiekimo ir 

vartojimo taisyklėms. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės reikalauja, kad sąskaitos būtų 

formuojamos už ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį. Pagal Šilumos ūkio įstatymą 

šilumos ir karšto vandens kainos galioja nuo mėnesio pirmos dienos iki paskutinės mėnesio 

dienos. Komisija nusprendė kreiptis į Energetikos ministeriją su siūlymu suderinti Šilumos 

ūkio įstatymo, Civilinio kodekso bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatas dėl 

atsiskaitymo terminų.  

 UAB „Vilniaus energija“ licencijuojamos veiklos, kiek tai susiję su veiksmais, perduodant 

nuo 2011 m. lapkričio 1 d. šilumos punktų priežiūros veiklą asmenims, vykdžiusiems 

pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, pažeidimų nenustatyta. 

 

Komisija 2012 metų pradžioje savo iniciatyva pradėjo ir atliko tyrimą dėl AB LESTO mokėjimo tarifų 

planų taikymo teisėtumo. 
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Komisija, atlikusi AB LESTO Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties ir Prašymo sudaryti 

elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį, pakeisti tarifo planą (tarifą) teisinę analizę, nustatė, 

kad Prašyme nurodyti atvejai, kada vartotojas gali keisti apmokėjimo už paslaugas būdą (planą), 

neatitinka Komisijos suderintos AB LESTO visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo 

tvarkos 26 ir 16.2 punktų reikalavimų, numatančių, jog tarifas gali būti keičiamas, pasikeitus 

elektros energijos kainoms, vartotojui suvartojus 12000 kWh ir daugiau elektros energijos per  

12 mėnesių arba kartą per 12 mėnesių laikotarpį.  

Komisija įpareigojo AB LESTO patikslinti skelbiamą informaciją, kad ši atitiktų Komisijos suderintos 

tvarkos reikalavimus, ir atskleisti visus atvejus, kada vartotojas gali keisti apmokėjimo už paslaugas 

būdą (tarifų planą).  

Komisija taip pat nustatė, kad AB LESTO nepakankamai aiškiai atskleidžia reikšmingą informaciją 

vartotojui apie sprendimus dėl atsiskaitymo būdų, skaitiklio rodmenų deklaravimo ir mokėtinos 

sumos apskaičiavimo sąlygų.  

Komisija rekomendavo AB LESTO aiškiau ir nuosekliau atskleisti prašyme bei viešai teikiamoje 

informacijoje atsiskaitymo būdų pasirinkimo, apskaitos prietaiso rodmenų deklaravimo bei 

mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas apskaičiavimo sąlygų turinį. 

 

Pasikeitus Šilumos ūkio įstatymo nuostatoms, tiek UAB „Vilniaus vandenys“, tiek  

UAB „Vilniaus energija“ nesudarė sąlygų vilniečiams sumokėti įmokų už geriamąjį vandenį karštam 

vandeniui ruošti. Todėl Komisija 2011 m. gegužės 12 d. posėdyje įpareigojo UAB „Vilniaus 

energija“ bei UAB „Vilniaus vandenys“ susitarti ir sudaryti sąlygas vartotojams atsiskaityti už 

geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti. Tačiau UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Vilniaus 

energija“ neįvykdė Komisijos įpareigojo, todėl, ginant vartotojo, kaip silpnesnės paslaugų sutarties 

šalies, teises bei teisėtus interesus, 2011 m. birželio 17 d. minėtos įmonės buvo įpareigotos 

pakartotinai.  

Dėl Komisijos nutarimo nevykdymo Komisijos įgalioti pareigūnai 2011 m. liepos 8 d.  

UAB „Vilniaus vandenys“ vadovui surašė protokolą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą 

ir liepos 11 d. perdavė bylą nagrinėti teismui. UAB „Vilniaus vandenys“ ir toliau nevykdant 

Komisijos priimtų nutarimų bei įpareigojimo sudaryti sąlygas vartotojams, pasirinkusiems antrąjį 

apsirūpinimo karšto vandeniu būdą, t. y. be karšto vandens tiekėjo, atsiskaityti už sunaudotą 

geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti, Komisija 2011 m. liepos 28 d. kreipėsi į Generalinę 

prokuratūrą su prašymu ginti viešąjį interesą. 

 

9.4. Ikiteismine tvarka išnagrinėti skundai 

2011 metais ne teisme tvarka Komisija išnagrinėjo vartotojo skundą dėl sudarytoje sutartyje su  

AB Rytų skirstomaisiais tinklais (nuo 2011 metais AB LESTO) nustatyto prijungimo projekto 

parengimo bei objekto prijungimo termino pagrįstumo.  

Komisija patenkino pareiškėjo prašymą, konstatuodama, jog AB LESTO nepagrįstai taikė Elektros 

energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie 

veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) tvarkos ir sąlygų aprašo 25.1.2 

punkte apibrėžto prijungimo termino išlygas bei rekomendavo AB LESTO prijungti pareiškėją per 

įmanomai trumpiausią terminą. 
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Pagal Šilumos ūkio įstatymo nuostatas Komisija ikiteismine tvarka nagrinėja skundus dėl 

savivaldybių tarybų nustatytų šilumos kainų dedamųjų šilumos tiekėjams, kurie per metus tiekia 

mažiau nei 10 GWh. 2011 metais Komisija ikiteismine tvarka nagrinėjo trims šilumos tiekėjams 

Joniškio ir Jurbarko rajonų savivaldybių tarybų nustatytų šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų 

atitikimą teisės aktams.  

Komisija 2011 m. spalio 5 d. gavo Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Mazuronio ir 2011 m. 

spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo nario Broniaus Paužos prašymus ištirti ir įvertinti Jurbarko 

rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-261 „Dėl AB „Požeminiai 

darbai“ tiekiamos šilumos kainos nustatymo“ nustatytų šilumos kainų augimo teisėtumą ir 

pagrįstumą. Taip pat Komisija, 2011 m. liepos ir rugpjūčio mėn. gavusi Joniškio miesto vartotojų 

prašymus, pradėjo tyrimą dėl UAB Joniškio būtų ūkiui nustatytų kainų augimo ir teisėtumo. 

Komisija gavo ir šilumos tiekėjo UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2011 m. spalio 5 d. prašymą 

užtikrinti teisėtus interesus ir ikiteismine tvarka išnagrinėti skundą dėl Jurbarko rajono savivaldybės 

2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-262 nustatytų šilumos ir karšto vandens kainų.  

Komisija, išanalizavusi Jurbarko ir Joniškio rajonų savivaldybių ir šilumos tiekėjų pateiktus 

nustatytų šilumos kainų pagrindimus, nustatė, kad minėtais sprendimais savivaldybių tarybos 

kainas nustatė pažeidžiant pamatinius kainodaros principus. Savivaldybių tarybų sprendimuose 

šilumos kainos apskaičiuotos nesilaikant Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatytų būtinųjų 

sąnaudų skaičiavimų ir taip yra pažeidžiamas Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintas būtinųjų sąnaudų 

susigrąžinimo principas. Taip pat sprendimuose šilumos kainos kintamoji dedamoji išreikšta 

konkrečiu skaičiumi, nors Šilumos ūkio įstatyme nustatyta, kad šilumos kainos kintamoji 

išreiškiama formule su kuro kainų nežinomaisiais, kad būtų galimybė šilumos kainas keisti kas 

mėnesį, atsižvelgiant į kuro ir iš nepriklausomų gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį. Dėl tokio 

šilumos kainų dedamųjų nustatymo, pažeidžiančio Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 13 punkto 

nuostatas, nebuvo sudaryta galimybė šilumos kainas perskaičiuoti kiekvieną mėnesį ir taip buvo 

pažeisti tiek vartotojų, tiek ir šilumos tiekėjų interesai. 

Komisija taip pat nustatė, kad minėtų savivaldybių tarybos, nustatydamos šilumos kainas, 

neįvertino nepadengtų kuro sąnaudų ar papildomai gautų pajamų, susidariusių dėl faktinių ir į 

šilumos kainas įskaičiuotų kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų neatitikimo, ir tuo pažeidė Šilumos ūkio 

įstatymo 32 straipsnio 18 dalį. 

Komisija, ikiteismine tvarka išnagrinėjusi skundus, rekomendavo Jurbarko ir Joniškio rajonų 

savivaldybėms įvertinti Komisijos pateiktas pastabas bei nurodytus pažeidimus ir, atsižvelgus į jas, 

nustatyti AB „Požeminiai darbai“, UAB Joniškio būtų ūkiui ir UAB „Jurbarko komunalininkas“ šilumos 

ir karšto vandens kainų dedamąsias, laikantis Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo 

metodikos reikalavimų.  

Jurbarko rajono savivaldybė, atsižvelgusi į Komisijos rekomendacijas, ištaisė nurodytus pažeidimus 

ir priėmė sprendimą dėl AB „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos kainų, o dėl UAB „Jurbarko 

komunalininkas“ sprendimas bus priimant prasidėjus naujam šildymo sezonui. Joniškio rajono 

savivaldybė atitinkamai priims sprendimą dėl UAB Joniškio būtų ūkio.  

 

9.5. Paslaugos vartotojams 

Vartotojai skundus, prašymus ar paklausimus jiems aktualiais klausimais Komisijai gali pateikti 

asmeniškai, raštu ar elektroniniu paštu. Norint pateikti informacinio pobūdžio klausimą, siūloma 

naudotis paprasta ir patogia elektroninio klausimo forma. Jeigu vartotojas pageidauja pateikti 
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skundą elektroniniu paštu, tinklalapyje www.regula.lt yra sukurta elektroninio skundo pateikimo 

formą. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo 

administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, 

elektroniniu paštu pateikiami skundai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Jeigu asmuo 

nesinaudoja elektroniniu parašu, skundą galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu. 

Siekiant, kad vartotojai galėtų kreiptis į Komisiją jiems patogiu laiku, du kartus per savaitę, 

pasibaigus darbo valandoms, Komisijos specialistai konsultuoja elektros, dujų, šilumos, geriamojo 

vandens sektoriaus klausimais ir priima besikreipiančiųjų prašymus. Asmenų priėmimo tvarka 

sudaroma kiekvieno mėnesio pradžioje ir skelbiama Komisijos tinklapyje www.regula.lt. 

Komisija, nagrinėdama vartotojų skundus, prašymus ir paklausimus, aktyviai bendradarbiauja su 

kitomis viešojo administravimo institucijomis vartotojų teisių gynimo srityje – Valstybine 

energetikos inspekcija, Energetikos ministerija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir kt.  

Komisija 2010-ųjų sausio mėnesį pradėjo ir 2012 metais vasarį baigė įgyvendinti projektą „Piliečių 

aptarnavimo gerinimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje“, kuris finansuojamas 

pagal 2007-2013 metus. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 

„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.  

Projekto tikslas – pagerinti piliečių aptarnavimą Komisijoje, nustatant jų poreikius, susijusius su 

Komisijos teikiamomis viešojo administravimo ir viešosiomis paslaugomis, išsiaiškinant Komisijos 

darbo tobulintinas sritis, taip pat parengiant bei įdiegiant piliečių aptarnavimo paslaugų valdymo 

metodus ir perimant užsienio ekspertų bei institucijų gerąją patirtį. 

Įgyvendinant projektą, buvo atlikti 2 tyrimai apie esamą piliečių aptarnavimo situaciją, parengti  

2 inovatyvūs vartotojų aptarnavimo paslaugų teikimo ir jų kokybės vertinimo metodai, surengta  

10 mokymų (seminarų), kuriuose 43 Komisijos darbuotojai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie 

aptarnavimo paslaugų valdymo metodus, taip pat 7 darbuotojai dalyvavo užsienio patirties 

perėmimo renginiuose Rusijoje, Vengrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Belgijoje, Estijoje.  

Mokymų metu įgytos teorinės ir praktinės žinios leidžia darbuotojams kvalifikuočiau atlikti savo 

tiesiogines funkcijas, be to, pagerėjo rengiamų atsakymų į vartotojų skundus kokybė ir 

argumentacija, taip pat ir bendravimas telefonu. Projekto metu įgyta užsienio geroji patirtis 

sustiprina Komisijos viešojo administravimo gebėjimus, o tai padeda formuoti įvairiapusišką bei 

aukštos kvalifikacijos specialistų kolektyvą, kuris gali užtikrinti kokybišką ir savalaikį į Komisiją 

besikreipiančių asmenų aptarnavimą ir jų teisėtų interesų gynimą.  
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10. INFORMACINĖ VEIKLA 

 

Komisija nuolat informuoja visuomenę apie priimtus sprendimus. 2011 metais parengti 228 

pranešimai visuomenei ir žiniasklaidai, iš jų 70 dėl energetikos sektoriaus reguliavimo sąlygų 

(palyginimui, 2010 metais Komisija parengė 127 pranešimus, iš jų 30 dėl energetikos sektoriaus 

reguliavimo sąlygų pasikeitimo). 

 

Svarbiausias Komisijos veiklos principas – skaidrumas ir informacijos prieinamumas. 
 

22 pav. Komisijos paskelbtų pranešimų visuomenei ir žiniasklaidai dinamika 

2008–2011 metais (vnt.) 

 
 

          Šaltinis: Komisija.  

Komisijos internetinis tinklalapis www.regula.lt ir jame pateikiama informacija atitinka Bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatas. 

Svetainė nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į vartotojų ir rinkos dalyvių poreikius bei pageidavimus.  

Tinklalapyje www.regula.lt vartotojų patogumui reguliariai pateikiama šilumos kainų statistika 

Lietuvoje, skelbiamos nustatytos elektros energijos, dujų, šildymo, karšto vandens, geriamojo 

vandens ir nuotekų tvarkymo bei kitų energetikos sektoriaus paslaugų kainos ir tarifai, prijungimo 

įkainiai ir t.t. Pateikiama informacija grupuojama pagal sektorius – elektros, dujų, šildymo, 

vandens, atsinaujinančių energijos išteklių, todėl vartotojai gali greitai ir lengvai rasti juos 

dominančią informaciją.  

Atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau vartotojų kreipiasi į Komisiją elektroniniu paštu ir pageidauja 

tokiu pat būdu gauti atsakymus, Komisijos tinklalapyje www.regula.lt ieškoma aktualios 

informacijos energetikos sektoriaus klausimais, Komisijos sprendimų, teisės aktų ir kt., siekiama 

efektyviau bendrauti su vartotojais ir virtualioje erdvėje, užtikrinti, kad tinklalapyje www.regula.lt 

pateikiama informacija būtų nuolat atnaujinama.  

Komisijos parengti atsakymai į dažniausiai vartotojų užduodamus klausimus, susijusius su vandens, 

dujų, elektros, šilumos sektoriais, pateikiami rubrikoje „DUK“ (Dažniausiai užduodami klausimai). 
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Jei vartotojas ieškomos informacijos neranda, visuomet gali kreiptis į Komisijos Bendrąjį 

informacijos centrą raštu, elektroniniu paštu, faksu ar telefonu.  

Komisija, reaguodama į viešoje erdvėje kylančias diskusijas dėl teisės aktų priėmimo, savo 

interneto svetainėje skelbia viešąsias konsultacijas dėl priimamų ar derinamų teisės aktų projektų. 

Siekiant užtikrinti skaidrų ir viešą teisės aktų priėmimo procesą, Komisija specialioje tinklalapio 

rubrikoje „Viešosios konsultacijos“ skelbia ir visus gautus rinkos dalyvių pasiūlymus bei pastabas.  

Komisija taip pat nuolat didina vartotojų ir ūkio subjektų informuotumą apie alternatyvius ginčų 

sprendimo būdus ir nuosekliai diegia taikaus vartotojo skunde nurodytų aplinkybių išsprendimo 

paieškų praktiką, kai vartotojo skundas pirmiausia yra persiunčiamas paslaugų teikėjui, nurodant 

galimybę ir terminus susitarti su vartotoju taikiai.  

Pastaruoju metu vis svarbesne Komisijos veiklos sritimi tampa rinkos dalyvių švietimas, jų 

kompetencijos energetikos srityje ugdymas ir konsultavimas, pabrėžiant vartotojų interesų 

apsaugą. Todėl tinklalapyje www.regula.lt buvo sukurta speciali rubrika „Konsultacijos teisės aktų 

klausimais“.  

Komisija parengė ir pateikė 13 viešų išaiškinimų aktualiais teisės aktų taikymo klausimais (dėl 

šilumos paskirstymo metodų taikymo teisėtumo, daugiabučių namų šilumos punktų priežiūrų ir 

kt.). Visi išaiškinimai skelbiami rubrikoje „Konsultacijos teisės aktų klausimais“.  

Visuomenė vis aktyviau domisi atsinaujinančiais energijos ištekliais, todėl, atsižvelgiant į vartotojų 

pageidavimus ir pasiūlymus, Komisijos tinklalapyje atsirado rubrika „Atsinaujinantys ištekliai“, 

kurioje pateikiama visa aktuali informacija apie Komisijos priimamus sprendimus atsinaujinančių 

energijos išteklių srityje, taip pat skelbiami gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos 

išteklius, nustatyti elektros energijos ir biodujų supirkimo tarifai, mėnesinė vidutinė rinkos elektros 

kaina, mėnesines vidutines kuro kainas. 

 

Siekiant, kad vartotojams būtų paprasta ir patogu naudotis tinklalapyje www.regula.lt pateikiama 

informacija, susisteminti kiekvieno sektoriaus teisės aktai skelbiami vienoje vietoje. Ūkio subjektai 

Komisijos tinklalapyje gali naudotis rubrika „Ūkio subjektų priežiūra“, kurioje pateikiami ūkio 

subjektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai, Komisijos planinių patikrinimų planas, 

informaciniai reikalavimai ūkio subjektams ir kita aktuali informacija.  

 

Siekiant užtikrinti Komisijos darbo skaidrumą, tinklalapyje www.regula.lt viešai skelbiamos 

Komisijos pirmininko, Komisijos pirmininko pavaduotojo, Komisijos narių, Administracijos 

direktoriaus ir departamentų bei skyrių darbotvarkės, svarbesni susitikimai.  

 

Komisija skatina didesnį visuomenės informuotumą bei kompetenciją energetikos sektoriaus 

klausimais, todėl Komisijos specialistai dalyvauja susitikimuose su gyventojais, bendruomenių 

atstovais, kurių metu aptariami aktualūs energetiniai klausimai: 2011 metais Kybartuose susitikime 

su vietos gyventojais buvo aptarti probleminiai šilumos ūkio klausimai, Druskininkuose viešajame 

svarstyme su miesto bendruomene diskutuota apie galimas investicijas į alternatyvų gamtinėms 

dujoms šaltinių panaudojimą šilumos gamyboje. Taip pat Komisijos specialistai, pakviesti gyventojų 

ar bendrijų, niekad neatsisako dalyvauti susitikimuose ir patarti rūpimais energetikos srities 

klausimais, pavyzdžiui, dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo, daugiabučių namų 

šilumos punktų priežiūros ir t.t. Visuose susitikimuose su vartotojais akcentuojama Komisijos 

kompetencija nagrinėjant ginčus ir skundus bei informuojama apie jų sprendimo būdus.   

 

http://www.regula.lt/
http://www.regula.lt/
http://www.regula.lt/
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11. BENDRADARBIAVIMAS 

 
11.1. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas Lietuvoje 

Komisija įvairiose srityse nuolat bendradarbiauja su Lietuvos valstybinėmis institucijomis: 

 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, 

 Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetu, 

 Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, 

 Ministro Pirmininko tarnyba, 

 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 

 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, 

 Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 

 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 

 Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 

 Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos, 

 Lietuvos energetikos institutu, 

 Vilniaus Gedimino technikos universitetu, 

 Kauno technologijos universitetu. 

2012 m. balandžio 12 d. Komisija ir Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas 

pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys patvirtina pasiryžimą bendradarbiauti 

organizuojant ir įgyvendinant universitetines, neuniversitetines ir tęstines studijas, darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir įgyvendinant energetikos viešojo valdymo sistemos plėtros bei 

kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė kompetencija. Sutartis pasirašyta naujos 

„Energetikos politikos ir vadybos“ Viešojo administravimo magistrantūros studijų specializacijos 

steigimo šiame universitete kontekste. 

 

11.2. Tarptautinis bendradarbiavimas 

2011 m. kovo 3 d. Liublianoje (Slovėnija) oficialiai darbą pradėjo Energetikos reguliuotojų 

bendradarbiavimo agentūra (The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), kuri 

įsteigta vadovaujantis vienu iš Trečiojo energetikos paketo dokumentu – 2009 m. 

liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 713/2009. 

Pagrindinės ACER funkcijos: 

 teikti bendras rekomendacijas dėl valstybių sienas kertančių dujų vamzdynų ir elektros 

energijos tinklų. Remdamiesi šiomis rekomendacijomis vamzdynų ir elektros energijos tinklų 

operatoriai suformuluos konkrečias taisykles;  

 tikrinti, ar pastarosios taisyklės atitinka pateiktąsias bendras rekomendacijas;  
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 svarstyti, kaip įgyvendinami tinklų plėtros dešimtmečio planai ES mastu ir nacionalinių 

tinklų plėtros planai;  

 priimti sprendimus kelioms valstybėms svarbiais klausimais, kai nacionaliniai reguliuotojai 

nesutaria ar paprašo ACER nuomonės, pavyzdžiui, kaip operatoriams pasidalinti pajamas, 

gautas už labai pelningas piko (didžiausios paklausos) valandas;  

 stebėti, kaip veikia bendroji rinka, pavyzdžiui, kokia mažmeninių kainų dinamika, kaip 

paisoma vartotojų teisių ir kaip tinklus pasiekia iš atsinaujinančių šaltinių pagaminta 

elektros energija. ACER kasmet skelbs stebėjimo rezultatų ataskaitą ir galės Europos 

Komisijai ir Europos Parlamentui siūlyti priemones, kuriomis būtų šalinamos vidaus rinkos 

kliūtys. 

Komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė 2011 m. kovo 2 – 6 dienomis dalyvavo Europos Sąjungos 

Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros atidaryme ir energetikos konferencijoje tema 

„Europos energetinis saugumas: iššūkiai ir perspektyvos“. 

Komisija yra Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) narė. Europos energetikos 

reguliuotojų taryba – Europos šalių nacionalinių reguliavimo institucijų 2000 m. įsteigtas organas, 

kurio pagrindinis tikslas – per elektros ir gamtinių dujų energetikos reguliavimo praktikos 

harmonizavimą sudaryti prielaidas ir paskatinti vieningos, efektyvios, konkurencingos bei tvarios ES 

energetikos vidaus rinkos formavimąsi. Taryba yra stiprus ir vieningas Europos reguliuotojų balsas 

Europos Komisijos procesuose. 

2011 m. rugpjūčio mėn. Komisija, siekdama bent iš dalies subalansuoti ribotus finansinius išteklius 

ir įstatymais numatytų funkcijų įgyvendinimą, pateikė prašymą išstoti iš Europos energetikos 

reguliuotojų tarybos (CEER). Narystė taryboje yra susijusi ne tik su galimybe išsakyti savo poziciją 

bei daryti įtaką Tarybos sprendimams šalies ūkiui naudinga linkme, bet ir su nario mokesčiu. 

Tarybos nario mokesčio dydis priklauso nuo turimų balsų Taryboje skaičiaus (balsų Europos 

Parlamente proporcija), ir konkrečiai Komisijai, kaip Lietuvos nacionalinei reguliavimo institucijai, 

kasmetinis nario mokestis svyruoja neviršydamas 20 tūkst. EUR sumos.  

Be to, pilnavertė narystė Taryboje reikalauja ir aktyviai bei nuosekliai dalyvauti darbiniuose 

projektuose vedančių specialistų lygmeniu, kad būtų gaunama nauda iš reguliavimo institucijos 

narystės Taryboje. Komisijos 2011 metų finansinė padėtis neleido užtikrinti dalyvavimo 

tarptautinėse organizacijose.  

Europos energetikos reguliuotojų taryba priėmė sprendimą Komisiją atleisti nuo 2011 metų  

II pusmečio nario mokesčio ir tęsti tolesnį bendradarbiavimą su Lietuvos energetikos sektoriaus 

reguliuotoju. 

Komisija taip pat yra Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) narė. Komisijos 

darbuotojai yra šios asociacijos Teisinio reguliavimo, Licencijavimo/Konkurencijos ir 

Tarifų/kainodaros komitetų nariai ir aktyviai dalyvauja jų veikloje. ERRA daug dėmesio skiria 

kvalifikacijos kėlimo programoms: organizuoja mokymus, kursus, seminarus, rengia Vasaros 

mokyklą pradedantiems energetikos reguliuotojams. 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME
http://www.erranet.org/
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2011 metų birželio 2 – 3 dienomis Komisija organizavo 12-ąjį Baltijos bendros energetikos rinkos 

miniforumą, kuriame dalyvavo Baltijos ir Skandinavijos šalių energetikos reguliuotojų, ministerijų 

bei kitų šio sektoriaus dalyvių atstovai. Baltijos bendros energetikos rinkos 12-asis miniforumas 

buvo skirtas diskusijai apie Lietuvos ir Estijos strateginius projektus dėl tarpsisteminių jungčių su 

Švedija, Lenkija ir Suomija bei dėl pasirengimo sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos 

elektros tinklais, aptartos galimos įtakos elektros energijos tarifams.  

Miniforume taip pat pristatyta ataskaita apie Baltijos elektros rinkos monitoringo ir priežiūros 

esamą padėtį, siekiamybė įgyvendinti energijos srautais pagrįsto bendro Baltijos šalių perdavimo 

tinklų galios paskirstymo ir perkrovų valdymo mechanizmą bei situacija dėl Baltijos elektros rinkos 

tarpsisteminių jungčių plano vykdymo ir tolesnių žingsnių. 

2011 m. rugpjūčio mėn. Komisijoje lankėsi Ukrainos nacionalinės komunalinių paslaugų rinkos 

reguliavimo komisijos pirmininkas Valerijus Saratovas. 2011 m. liepos mėnesį Ukrainoje buvo 

įsteigta ir pradėjo darbą Nacionalinė komunalinių paslaugų rinkos reguliavimo komisija, kurios 

pagrindinė užduotis – ūkio subjektų valstybinis reguliavimas šilumos energijos, vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo srityje. Kadangi Ukrainos nacionalinė komunalinių paslaugų rinkos reguliavimo 

komisija tik pradeda savo, kaip valstybinio reguliuotojo veiklą, Lietuvoje jie siekė pasisemti šilumos 

ūkio reguliavimo patirties ir išgirsti aktualiausius klausimus, kuriuos teko Komisijai spręsti tik 

pradėjus savo darbą. 

2011 m. lapkričio mėn. Komisijoje lankėsi Makedonijos Aplinkos ir Ūkio ministerijų atstovai. Svečiai 

domėjosi monopolinių sektorių teisine bei ekonomine reguliavimo patirtimi, ypač daug klausimų 

buvo dėl vandens sektoriaus reguliavimo Lietuvoje. Susitikimo metu pristatyta Komisijos darbo 

organizavimo patirtis bei bendrieji reguliavimo principai, išskiriant aktualius vandens sektoriaus 

teisinės aplinkos aspektus, plačiau aptarti kainų ir tarifų nustatymo metodologiniai klausimai, 

lyginamosios analizės principai. Makedonijos Ūkio ministerijos atstovai domėjosi atsinaujinančių 

energijos išteklių rėmimo priemonėmis, kainomis ir šios energijos balansavimo sąnaudų vertinimu. 

Apsikeista patirtimi apie gamybos sektoriaus dalyvių reguliavimą, jo problemas ir planus. 

Komisija, vertinant tai, kad 2011 metais buvo ypač sunki finansinė padėtis, tarptautinėse 

reguliuotojų priemonėse dalyvavo itin mažai, tik tais atvejais, kai dalyvavimo finansavimą 

garantavo Europos Komisijos lėšos.  

2011 metais 14 Komisijos darbuotojų dalyvavo šiuose tarptautiniuose seminaruose, konferencijose 

ir darbo susitikimuose:  

 Kainų ir Licencijų komitetų jungtinis susitikimas, Regioninė energetikos reguliuotojų 

asociacija (angl. ERRA), Tbilisis (Gruzija). 

 Trečioji kasmetinė tarptautinė reguliuotojų sueiga, Londonas (Jungtinė Didžiosios Britanijos 

ir Šiaurės Airijos Karalystė). 

 Konferencija apie energetikos infrastruktūrą ir efektyvumą bei Generalinė asamblėja 

(Europos energetikos reguliuotojų taryba (angl. CEER)) ir Energetikos reguliuotojų 

bendradarbiavimo agentūros (angl. ACER) Reguliavimo valdybos susitikimas, Briuselis 

(Belgijos Karalystė). 

 Europos 19-asis gamtinių dujų reguliavimo forumas, Madridas (Ispanijos Karalystė). 
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 10-oji Energetikos reguliavimo ir investavimo konferencija, Regioninė energetikos 

reguliuotojų asociacija (angl. ERRA), Sankt Peterburgas (Rusijos Federacija).  

 20-asis Europos Sąjungos elektros reguliuotojų forumas, Florencija (Italijos Respublika). 

 Konferencija „Energetikos infrastruktūra Europoje“, Europos Komisija, Budapeštas 

(Vengrijos Respublika). 

 14-asis Baltijos šalių komunalinių paslaugų reguliuotojų seminaras, Baltijos regioninės 

iniciatyvos Rinkos priežiūros, Perkrovų valdymo ir Baltijos elektros jungčių plano darbo 

grupių susitikimas bei Europos energijos darbo plano 2011 – 2014 metams aptarimas, 

Energijos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl. ACER), Talinas (Estijos 

Respublika). 

 Konferencija „Daugiasektorinis reguliavimas – dabartis ir ateities iššūkiai“, Ryga (Latvijos 

Respublika). 

 Konferencija „Konkurencinga ir integruota energijos rinka garantuoja ES energijos 

saugumą“ (Lenkijos Respublikos Prezidentūra) ir Energijos reguliuotojų bendradarbiavimo 

agentūros (angl. ACER) tarybos atstovų posėdis, Krokuva (Lenkijos Respublika). 

 Seminarai „Dešimties metų elektros energetikos plėtros plano 2012 m. metodologija“ ir 

„Tinklų kodeksas dėl prisijungimo reikalavimų gamintojams“, Europos perdavimo sistemos 

operatorius vienijanti organizacija (angl. NTSO-E), Stokholmas (Švedijos Karalystė).  
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12. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

Iš esmės pasikeitus teisinei aplinkai, 2012 m. balandžio mėn. parengtas naujas Komisijos nuostatų 
projektas.  

 
2011 m. gruodžio 31 d. Komisijoje dirbo 46 darbuotojai. 

 

Pagal III energetikos paketą, nuo 2012 m. kovo 1 d. įsteigtas Bendrasis informacijos centras, skirtas 
teikti vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus 

ginčų sprendimo būdus. 
 

 

12.1. Darbo organizavimas 

Komisija, įgyvendindama savo misiją – užtikrinti vartotojams energetinių paslaugų kokybę ir 

prieinamumą, sudarant lygias veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams, vadovaujasi patvirtintu 

2012 – 2014 metų strateginiu veiklos planu ir 2012 metų Komisijos veiklos planu. 

 

Pastaraisiais metais įstatymų leidėjas iš esmės pakeitė teisinę aplinką energetikos sektoriaus 

reguliavimo srityje – pakeistas Energetikos įstatymas, Elektros energetikos įstatymas, Gamtinių 

dujų įstatymas, priimtas naujas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, papildytas Šilumos 

ūkio įstatymas. Nauji įstatymai suformavo naujus, išplėtė, performulavo buvusius Komisijos 

uždavinius, priskyrė naujų veiklos sričių bei anksčiau priskirtose srityse nustatė papildomų funkcijų. 

Vadovaujantis nauja teisine baze, buvo 2012 m. balandžio mėn. parengtas Komisijos nuostatų 

projektas. Naujoje Komisijos nuostatų redakcijoje nurodyti Komisijos veiklą reglamentuojantys 

teisės aktai, Komisijos tikslai, uždaviniai, funkcijos, teisės, veiklos organizavimo principai. 

 

Komisija darbą organizuoja vadovaudamasi Komisijos darbo reglamentu. Kiekvieną savaitę 

Komisijos nariai bei struktūrinių padalinių vadovai pasitarimuose aptaria per savaitę atliktus darbus 

ir numato būsimas užduotis. Pasitarimuose nusprendžiama, kokius klausimus būtina išnagrinėti 

tvarkomuosiuose Komisijos posėdžiuose, kuriems klausimams nagrinėti būtina organizuoti 

viešuosius svarstymus, kokia yra oficiali Komisijos pozicija konkrečiu klausimu. Komisijos ir 

administracijos darbuotojų išanalizuoti klausimai įrašomi į viešojo Komisijos posėdžio darbotvarkę. 

Uždari Komisijos posėdžiai organizuojami Komisijos vidaus darbo organizavimo klausimais arba 

tada, kai to reikalauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios konfidencialios 

informacijos naudojimą.  

 

2011 metais įvyko 43 vieši Komisijos posėdžiai, apsvarstyta 361 klausimas, priimti 455 nutarimai, iš 

jų 65 norminiai teisės aktai (metodikos, tvarkos), 221 nutarimas dėl kainų ir tarifų, 82 nutarimai 

dėl energetikos įmonių investicijų derinimo, 33 nutarimai dėl licencijų išdavimo, pakeitimo ar 

panaikinimo. 

Siekiant pagerinti Komisijos administracijos valdymą ir optimizuoti veiklą, Komisija 2012 metų 

vasario mėnesį atliko reorganizaciją ir patvirtino naują valdymo struktūrą. 
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23 pav. Komisijos grafinė struktūra 

 

 

Šaltinis: Komisija. 

*Pastaba: struktūra galioja nuo 2012 m. kovo 1 d. 

 

Ataskaitinių metų pabaigoje Komisijoje dirbo 46 darbuotojai: 5 Komisijos nariai (valstybės 

pareigūnai), 36 valstybės tarnautojai ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Per  

2011 metus konkurso būdu į darbą Komisijoje buvo priimti 9 valstybės tarnautojai. 1 Komisijos 

valstybės tarnautojas tarnybinio kaitumo būdu buvo atkeltas iš Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos. 

 

Komisijoje ataskaitinių metų pabaigoje dirbo 31 (67 proc.) moteris ir 15 (33 proc.) vyrų. Iš  

46 Komisijos darbuotojų 45 turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (98 proc.) 

2011 m. gruodžio mėnesį pagal profesinį išsilavinimą Komisijos darbuotojai buvo pasiskirstę taip: 

 inžinerija – 10 (22 proc.); 

 vadyba ir verslo administravimas – 10 (22 proc.); 

 ekonomika – 9 (20 proc.); 

 teisė – 9 (20 proc.); 

 kitas išsilavinimas – 7 (16 proc.) 
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 24 pav. Komisijos darbuotojai pagal profesinį išsilavinimą 

 
Šaltinis: Komisija. 

 

Komisijoje 6 darbuotojai turi po 2 aukštojo mokslo diplomus, vienas darbuotojas yra apgynęs 

daktaro disertaciją.  

 

 

12.2. Kvalifikacijos kėlimas 

Organizuojant kvalifikacijos kėlimą, didelis dėmesys buvo skiriamas specialiųjų profesinių žinių 

energetikos srityje tobulinimui.  

 

2011 metais Komisija tęsė ES finansuojamą projektą „Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

kvalifikacijos tobulinimas“ (toliau – Projektas), kurį pradėjo vykdyti 2010 m. kovo 31 d. Projektas 

finansuojamas pagal 2007 – 2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 

„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“  

VP1-4.1-VRM-03-V priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. 

Vykdant šį Projektą, 38 Komisijos darbuotojai lankė mokymus „ES III energetikos paketo 

įgyvendinimo teoriniai ir praktiniai aspektai“ bei „Energetikos įmonių veiklos efektyvumo analizė: 

teorija ir praktika“, 28 darbuotojai dalyvavo mokymuose „Elektros energetikos ir gamtinių dujų 

kainų viršutinių ribų nustatymo ir jų koregavimo metodologija bei procedūros“ bei „Pasaulinės 

elektros ir gamtinių dujų tinklų vystymo tendencijos“, 8 darbuotojai mokėsi strateginio planavimo, 

4 darbuotojai dalyvavo mokymuose teisiniais organizacijos valdymo klausimais, 3 darbuotojai kėlė 

kvalifikaciją personalo valdymo srityje, po 2 darbuotojus lankė mokymus biudžetinių įstaigų finansų 

bei dokumentų valdymo klausimais. 

 

2011 metais Komisija vykdė ES paramos projektą „Piliečių aptarnavimo gerinimas Valstybinėje 

kainų ir energetikos kontrolės komisijoje“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-007). Šis 

projektas suteikė Komisijos darbuotojams galimybę dalyvauti ir kelti kvalifikaciją šiuose 

20% 

22% 

22% 

20% 

16% 

Ekonomika

Teisė
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administravimas
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renginiuose: Madride (Ispanijos Karalystė) vykusiame Europos 19-ajame gamtinių dujų reguliavimo 

forume, Sankt Peterburge (Rusijos Federacija) vykusioje ERRA organizuojamoje 10-ojoje 

Energetikos reguliavimo ir investavimo konferencijoje bei Teisininkų darbo grupės susitikime, 

Florencijoje (Italijos Respublika) - 20-ajame Europos Sąjungos elektros reguliuotojų forume bei 

Vasaros mokykloje teisiniais energetikos reguliavimo klausimais, Budapešte (Vengrijos Respublika) 

vykusioje Europos Komisijos organizuojamoje konferencijoje „Energetikos infrastruktūra Europoje“ 

bei ERRA organizuojamoje vasaros mokykloje ir mokymuose temomis „Energetikos reguliavimo 

komisijų stebėsenos veikla“ bei „Atsinaujinančių energetikos išteklių reguliavimas“, Taline (Estijos 

Respublika) vykusioje Energijos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER – angl.) Baltijos 

regioninės iniciatyvos Rinkos priežiūros, Perkrovų valdymo ir Baltijos elektros jungčių plano darbo 

grupių susitikime bei Europos energijos darbo plano 2011 – 2014 metams aptarime, Londone 

(Jungtinių Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) vykusiame Energijos vartotojų forume.  

Dalis Komisijos darbuotojų savo profesines žinias tobulino iš Komisijos 2011 metams numatytų 

kvalifikacijos kėlimui skirtų lėšų (iš viso skirta 15,3 tūkst. Lt). 2 darbuotojai dalyvavo Regioninės 

energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) organizuojamoje Budapešte (Vengrijos Respublika) 

vykusioje tarptautinėje vasaros stovykloje „Introduction to Energy Regulation“ („Įvadas į energetinį 

reguliavimą“), 1 - mokymuose energetikos reguliavimo monitoringo klausimais. 

 

Komisijos darbuotojai dalyvavo mokymuose antikorupcinio švietimo valstybės tarnautojams tema, 

kuriuos vedė Specialiųjų tyrimų tarnybos specialistas. Darbuotojai buvo supažindinti su korupcijos 

reiškiniu, priežastimis, daroma žala, pagrindinėmis kovos su korupcija sritimis ir prevencijos 

sistema Lietuvoje, taip pat naujausiais korupcijos tyrimų rezultatais. 

 

Komisija 2011 metais 4 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams suteikė galimybę atlikti praktiką.  

 

12.3. Finansavimas ir lėšų panaudojimas 

Komisija 2011 metais vykdė programą „Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų 

reguliavimas bei rinkos priežiūra”. Šios programos vykdymui Lietuvos Respublikos 2011 metų 

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Komisijai skirti 

3166 tūkst. Lt asignavimų, iš jų asignavimai išlaidoms – 3151 tūkst. Lt (darbo užmokesčiui – 1885 

tūkst. Lt), turtui įsigyti – 15 tūkst. Lt. 2011 metais buvo gauta 3163,1 tūkst. Lt asignavimų. Tai 

sudaro 99,9 proc. patvirtintų ataskaitinio laikotarpio asignavimų. 2011 metais Komisija toliau vykdė 

du projektus (pradžia 2010 metais), finansuojamus iš Europos socialinio fondo: 

 2010 m. vasario 25 d. pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto 

„Piliečių aptarnavimo gerinimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje“ 

vykdymo, finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, 

kurios įtrauktos į Vidaus reikalų ministerijai skirtus biudžeto asignavimus. Projekto 

įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. vasario 25 d. 

 2010 m. kovo 31 d. pasirašyta sutartis su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto 

„Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos valstybės pareigūnų, valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas“, 
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finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų, kurios įtrauktos į Vidaus reikalų ministerijai 

skirtus biudžeto asignavimus. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2012 m. sausio 31 d. 

Pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimui 

įvairiuose kursuose, seminaruose, konferencijose Lietuvos ir užsienio valstybių renginiuose buvo 

išleista 15,3 tūkst. Lt. 

Komisija yra 2 tarptautinių organizacijų – Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos ir 

Europos energetikos reguliuotojų tarybos narė. 2011 metais šių organizacijų funkcionavimui buvo 

pervesta 12,1 tūkst. Lt dotacijų. 

2011 m. gruodžio 31 d. Komisijos balanse buvo 166,5 tūkst. Lt balansinės vertės ilgalaikio 

materialiojo turto; 28,1 tūkst. Lt – nematerialiojo turto; atsargų – 2,1 tūkst. Lt. 
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31 lentelė. Informacija apie Komisijos 2011 metų strateginio tikslo 

įgyvendinimą 

Institucijos strateginio 

tikslo pavadinimas, kodas 
Informacija apie strateginio tikslo įgyvendinimą 

1.   

01 Nustatyti reguliuojamų kainų 

lygį, įvertinant vartotojų 

interesus, remiant konkurenciją, 
siekiant užtikrinti reguliuojamų 

įmonių finansinį stabilumą, 
skatinant racionalų energijos, 

energijos išteklių ir geriamojo 
vandens vartojimą. 

2011 metais priimti 455 Komisijos nutarimai, iš jų 65 norminiai teisės 

aktai (metodikos, tvarkos), 221 nutarimas dėl kainų ir tarifų, 82 

nutarimai dėl energetikos įmonių investicijų derinimo, 33 nutarimai dėl 
licencijų išdavimo, pakeitimo ar panaikinimo. Komisijos sprendimai 

2011 m. sąnaudų apskaitos ir kainodaros priežiūros srityje įgalino 
vartotojus sutaupyti ne mažiau kaip 307 mln. Lt. Komisijos nariai ir 

specialistai  kvalifikuotai atstovavo Komisiją Lietuvos valstybės ir 
Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose.   

2.   

02 Užtikrinti Komisijos veiklos 

viešumą ir skaidrumą, informuoti 
visuomenę. 

2011 metais parengti 228 pranešimai visuomenei ir žiniasklaidai, iš jų 

70 dėl energetikos sektoriaus reguliavimo sąlygų. Komisija iki gegužės 
1 d. parengė 2010 metų veiklos ataskaitą, ją paskelbė savo interneto 

svetainėje ir pateikė Respublikos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei. Dėl 
lėšų trūkumo 2011 metais nevyko Komisijos metinės ataskaitos 

pristatymo renginys. Komisija nuolat rengia susitikimus su vartotojų 

organizacijomis aktualiais energetikos klausimais. 

3.   

03 Tobulinti energetikos ir 

viešųjų vandens tiekimo įmonių 
licencijavimo procedūras ir jų 

veiklos priežiūrą. 

2011 metais Komisija priėmė 33 nutarimus dėl licencijų išdavimo, 

pakeitimo ar panaikinimo. Komisija reguliavimą taiko ir atlieka sąnaudų 
audito analizę 337 ūkio subjektų atžvilgiu. Taip pat  per 2011 metus 

buvo atlikti 7 planiniai tiksliniai patikrinimai. Per 2011 metus 

išnagrinėta 19 administracinių teisės pažeidimų bylų, iš kurių 14 
administracinių teisės pažeidimų bylų baigtos, surašant administracinį 

nurodymą.  
Per praėjusius metus išnagrinėti ir pateikti išsamūs raštiški atsakymai į 

911 vartotojų skundų ir paklausimų, t. y. išnagrinėti visi gauti skundai 

ir paklausimai.  

4.   

04 Tobulinti Komisijos valdymą 

ir vidinį administravimą bei 
gerinti darbo sąlygas Komisijos 

darbuotojams. 

Komisija, siekdama optimizuoti savo veiklą, 2011 m. sausio 10 d. 

patvirtino naują administracijos struktūrą. Komisija įgyvendino 
projektą, finansuojamą iš ES socialinio fondo lėšų, „Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos valstybės pareigūnų, valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos 
tobulinimas“, kvalifikaciją kėlė 46 darbuotojai. Pagal Komisijos 

investicijų projektą „Informacinės sistemos sukūrimo, kompiuterių, 
organizacinės technikos, programinės įrangos įsigijimas bei tinklapio 

tobulinimas" įsigyti 2 stacionarūs ir 3 nešiojamieji kompiuteriai su 

programine įranga. 

Šaltinis: Komisija. 
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32 lentelė. 2010–2012 metais Komisijai skirtų asignavimų planas ir lėšų 

panaudojimas (tūkst. Lt) 

Eil. 
Nr. 

Išlaidų 
pavadinimas 

2010 metų 
asignavimų 

planas, 

įskaitant 
patikslinimus 

Panaudota 
asignavimų 

(kasinės 

išlaidos)2010 
metais  

2011 metų 
asignavimų 

planas, 

įskaitant 
patikslinimus 

Panaudota 
asignavimų 

(kasinės 

išlaidos)2011 
metais 

2012 metų  

patvirtintas 
asignavimų 

planas 

1. 
Išlaidos iš 

viso: 
3166,0 3004,7 3166,0 3163,1 4832,0 

 Iš jų:      

1.1. 
Darbo 

užmokestis 
1971,0 1809,8 1885,0 1885,0 2753,0 

1.2. 

Socialinio 

draudimo 

įmokos 

583,7 583,7 606,9 606,9 856,6 

1.3. 
Prekės ir 

paslaugos 
450,8 450,8 527,4 525,7 501,4 

1.4. Dotacijos 42,7 42,6 13,0 12,1 43,0 

1.5. 
Socialinės 
išmokos 

(pašalpos) 

90,6 90,6 118,7 118,4 12,0 

1.6. 

Materialiojo ir 
nematerialiojo 

turto 
įsigijimas 

27,2 27,2 15,0 15,0 666,0 

 

Šaltinis: Komisija. 

 33 lentelė. Komisijos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų bruto 

darbo užmokestis su priedais ir priemokomis 

 

Šaltinis: Komisija. 

  

 

 

 

 

 

 
2008 m. 2009 m. 2010 m.  2011 m. 

Komisijos narys 6.885,87 5.452,13 4.545,90 4858,67 

Skyriaus vedėjas 5.844,87 4.721,71 4.500,02 4534,16 

Skyriaus ved. pav. 5.141,39 4.226,63 3.722,89 3684,15 

Vyr. specialistas 4.067,70 3.170,01 2.966,22 2971,44 

Vyresn. specialistas 2.401,18 2.489,57 1.783,70 1767,50 
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13. KOMISIJOS NUTARIMAI 

13.1. Norminiai teisės aktai 

 

1. 2011-01-13 Nr. O3-5 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugos kainų, tarifų ir jų 

taikymo tvarkos pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 8-381); 

2. 2011-02-18 Nr. O3-29 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų 

skaičiavimo metodikos dalinio pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 22-1100); 

3. 2011-02-18 Nr. O3-28 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo 

metodikos dalinio pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 22-1099); 

4. 2011-02-24 Nr. O3-35 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

gruodžio 17 d. nutarimo Nr. O3-328 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų 

administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 27-1317); 

5. 2011-03-31 Nr. O3-60 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-172 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir 

nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje pildymo taisyklių, Administracinio teisės 

pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų patvirtinimo“ 

pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2011, Nr. 39-1911); 

6. 2011-03-31 Nr. O3-61 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. 

spalio 20 d. nutarimo Nr. O3-157 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo 

Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 

(Žin., 2011, Nr. 39-1913); 

7. 2011-03-31 Nr. O3-62 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. 

spalio 29 d. nutarimo Nr. O3-8 „Dėl prašymo išduoti arba pakeisti licenciją formos 

patvirtinimo“ pakeitimo” (Žin., 2011, Nr. 39-1914); 

8. 2011-03-31 Nr. O3-73 “Dėl minimalių elektros energijos persiuntimo patikimumo lygių 

nustatymo” (Žin., 2011, Nr. 40-1941); 

9. 2011-04-14, Nr. O3-75 „Dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ (Žin., 2011, Nr. 

47-2275); 

10. 2011-04-18 Nr. O3-89 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. O3-141 „Dėl minimalių elektros energijos persiuntimo 

patikimumo lygių nustatymo“ panaikinimo” (Žin., 2011, Nr. 47-2276);  

11. 2011-04-22 Nr. O3-91 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugos kainų, tarifų ir jų 

taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo“ (Žin., 2011, Nr. 49-2420); 

12. 2011-05-31 Nr. O3-120 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3-53 „Dėl energetikos veiklos licencijos formos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (Inf. pr., 2011, Nr. 44-398); 

13. 2011-05-31 Nr. O3-122 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir 

paslaugų kokybės reikalavimų“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 68-3284); 

14. 2011-05-31 Nr. O3-123 „Dėl elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu 

kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos 

nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 68-3285); 
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15. 2011-06-14 Nr. O3-132 “Dėl Komisijos 2009 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl 

energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr.73-3538); 

16. 2011-06-30 Nr. O3-160 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų 

tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2011, Nr. 83-4084); 

17. 2011-07-01 Nr. O3-162 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. 

balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ 

pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 83-4085); 

18. 2011-07-01 Nr. O3-163 „Dėl elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų 

ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 83-4086); 

19. 2011-07-07 Nr. O3-166 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos 

sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 89-4301); 

20. 2011-07-08 Nr. O3-167 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. 

lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių 

skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2011, Nr. 89-4302); 

21. 2011-07-08 Nr. O3-174 „Dėl 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ 

(Žin., 2011, Nr. 89-4303); 

22. 2011-07-08 Nr. O3-175 „Dėl elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 89-4304); 

23. 2011-07-18 Nr. O3-187 „Dėl Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-122 „Dėl 

Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 95-4515); 

24. 2011-07-25 Nr. O3-190 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio ir 

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 

100-4738); 

25. 2011-07-25 Nr. O3-191 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

gruodžio 17 d. nutarimo Nr. O3-328 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų 

administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 100-4740); 

26. 2011-07-25 Nr. O3-192 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. 

birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 100-4741); 

27. 2011-07-25 Nr. O3-193 „Dėl reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui 

patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 100-4737); 

28. 2011-07-25 Nr. O3-194 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. O3-185 „Dėl elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 100-4743); 

29. 2011-07-25 Nr. O3-195 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

lapkričio 9 d. nutarimo Nr. O3-199 „Dėl visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio 

tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (Žin., 

2011, Nr. 100-4744); 

30. 2011-07-25 Nr. O3-196 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. 

liepos 7 d. nutarimo Nr. O3-166 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros 
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energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ klaidos ištaisymo“ (Žin., 

2011, Nr. 100-4739); 

31. 2011-07-25 Nr. O3-197 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų 

įkainių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 100-4742); 

32. 2011-07-25 Nr. O3-198 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. O3-139 „Dėl elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų 

kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 100-4746); 

33. 2011-07-26 Nr. O3-201 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. 

gegužės 27 d. nutarimo Nr. O3-123 „Dėl elektros energijos, pagamintos termofikaciniu 

režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo 

kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ klaidos ištaisymo“ (Žin., 2011, Nr. 100-4745); 

34. 2011-07-29 Nr. O3-217 „Dėl nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą 

skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 101-4769); 

35. 2011-07-29 Nr. O3-218 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos 

lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 101-4770); 

36. 2011-07-29 Nr. O3-219 „Dėl šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens 

tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų 

lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 101-4771); 

37. 2011-07-29 Nr. O3-227 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl energetikos įmonių investicijų projektų 

derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 101-4772); 

38. 2011-07-29 Nr. O3-228 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. 

rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų 

viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 2011, Nr. 

101-4773); 

39. 2011-07-29 Nr. O3-229 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ 

(Žin., 2011, Nr. 101-4774); 

40. 2011-07-29 Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo 

metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 101-4775); 

41. 2011-07-29 Nr. O3-233 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius 

energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 101-4776); 

42. 2011-07-29 Nr. O3-235 „Dėl elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų 

įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 101-4777); 

43. 2011-09-30 Nr. O3-265 „Dėl šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos 

vartotojais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 120-5699); 

44. 2011-09-30 Nr. O3-275 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. 

gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-86 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo 

metodo patvirtinimo“ pakeitimo” (Žin., 2011, Nr. 120-5701; 2011, Nr.121); 

45. 2011-09-30 Nr. O3-279 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. 

gegužės 31 d. nutarimo Nr. O3-123 „Dėl elektros energijos, pagamintos termofikaciniu 

režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo 

kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 120-5700); 
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46. 2011-10-24 Nr. O3-284 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. 

rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų 

viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 128-6088); 

47. 2011-10-26 Nr. O3-325 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo” (Žin., 

2011, Nr. 130-6214); 

48. 2011-10-27 Nr. O3-338 „Dėl elektros energijos įsigijimo kainos 2012 metams nustatymo“ 

(Žin., 2011, Nr. 130-6217); 

49. 2011-10-27 Nr. O3-334 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. 

rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-278 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir 

kainų nustatymo“ pakeitimo“ (Inf.pr., 2011, Nr. 88-847); 

50. 2011-10-27 Nr. O3-339 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. 

liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ redakcinių klaidų ištaisymo“(Žin., 2011, Nr. 130-6218); 

51. 2011-10-27 Nr. O3-345 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio ir 

vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 

130-6219); 

52. 2011-10-28 Nr. O3-349 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos 2012 

metams nustatymo“ (Inf. pr., 2011, Nr. 88-848); 

53. 2011-10-28 Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 132-6304); 

54. 2011-10-28 Nr. O3-357 „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugos kainų, tarifų ir jų 

taikymo tvarkos paskelbimo“ (Žin., 2011, Nr. 132-6311); 

55. 2011-10-28 Nr. O3-358 „Dėl Komisijos 2009 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3-132 „Dėl 

piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” (Žin., 

2011, Nr. 132-6312); 

56. 2011-11-30 Nr. O3-400 „Dėl prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos 

dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos 

galiojimo sustabdymą formos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 149-7030); 

57. 2011-12-12 Nr. O3-424 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. 

liepos 7 d. nutarimo Nr. O3-166 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros 

energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin.,       

2011, Nr. 154-7347); 

58. 2011-12-12 Nr. O3-426 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. 

rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-54 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens 

sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 

2011, Nr. 154-7346); 

59. 2011-12-20 Nr. O3-431 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. 

liepos 25 d. nutarimo Nr. O3-192 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl energetikos įmonių informacijos teikimo 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 159-7558); 

60. 2011-12-29 Nr. O3-441 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

gruodžio 17 d. nutarimo Nr. O3-328 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų 

administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 164-7856); 
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61. 2011-12-29 Nr. O3-442 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. 

spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-349 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos 

2012 metams nustatymo“ įgyvendinimo“ (Žin., 2011, Nr. 164-7857); 

62. 2011-12-29 Nr. O3-444 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo” (Žin., 

2011, Nr. 164-7858). 

 

 

13.2. Individualūs teisės aktai 

 

1. 2011-01-10 Nr. O3-1 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos naujos 

struktūros patvirtinimo“; 

2. 2011-01-13 Nr. O3-2 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos Energijos 

Brokeriui UAB išdavimo”; 

3. 2011-01-13 Nr. O3-3 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo UAB „LIT ENERGO“ 

išdavimo”; 

4. 2011-01-13 Nr. O3-4 „Dėl AB Lesto Aleksoto 110/35/10 kV tranformatorių pastotės 

rekonstrukcijos investicijų projekto derinimo”; 

5. 2011-01-14 Nr. O3-6 „Dėl AB Birštono sanatorijos „Versmė“ pripažinimo konkurenciniu 

šilumos vartotoju”; 

6. 2011-01-14 Nr. O3-7 „Dėl AB „Kauno energija“ karšto vandens kainos dedamųjų”; 

7. 2011-01-14 Nr. O3-8 „Dėl Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų – atvirosios kolonijos šilumos 

kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”; 

8. 2011-01-14 Nr. O3-9 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų Pravieniškių 2-iesiems pataisos 

namų – atvirajai kolonijai”; 

9. 2011-01-14 Nr. O3-19 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ šilumos kainos 

dedamųjų”; 

10. 2011-01-14 Nr. O3-11 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ šilumos kainos 

dedamųjų”; 

11. 2011-01-14 Nr. O3-12 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ šilumos kainos 

dedamųjų”; 

12. 2011-01-14 Nr. O3-13 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės bioenergija“ šilumos 

gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo”; 

13. 2011-01-14 Nr. O3-14 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio šiluma“ šilumos 

kainos dedamųjų vienašališko nustatymo”; 

14. 2011-01-14 Nr. O3-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ prašymo 

derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas įregistravimo”; 

15. 2011-01-20 Nr. O3-16 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos UAB „Wings 

energy“ išdavimo”; 

16. 2011-01-20 Nr. O3-17 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

liepos 30 d. nutarimo Nr. O3-146 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo 

panaikinimo“ redakcinės ir spausdinimo klaidos ištaisymo”; 

17. 2011-01-20 Nr. O3-18 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narių 

pasiskirstymo kuruojamos veiklos sritimis”; 
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18. 2011-01-20 Nr. O3-19 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ prašymo derinti 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas įregistravimo”; 

19. 2011-02-07 Nr. O3-20 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus 

energija“; 

20. 2011-02-07 Nr. O3-21 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ 

papildomų investicijų”; 

21. 2011-02-07 Nr. O3-22 „Dėl redakcinės klaidos ištaisymo”; 

22. 2011-02-07 Nr. O3-23 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ perskaičiuotų 

šilumos kainos dedamųjų”; 

23. 2011-02-07 Nr. O3-24 „Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

spalio 15 d. nutarimo Nr. O3-226 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ 2010-2014 metų 

ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos“ pripažinimo netekusiu galios”; 

24. 2011-02-07 Nr. O3-25 „Dėl UAB „Pramonės energija“ pripažinimo nereguliuojamu 

nepriklausomu šilumos gamintoju”; 

25. 2011-02-15 Nr. O3-26 „Dėl elektros energijos skirtymo licencijos ir visuomeninio tiekimo 

licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Korelita“ išdavimo”; 

26. 2011-02-15 Nr. O3-27 „Dėl elektros energijos skirstymo licencijos ir elektros energijos 

visuomeninio tiekimo licencijos AB LESTO pakeitimo”; 

27. 2011-02-21 Nr. O3-30 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

vasario 19 d. nutarimo Nr. O3-28 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energjija“ 

2009-2013 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos“ pakeitimo”; 

28. 2011-02-21 Nr. O3-31 „Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ karšto vandens kainos 

dedamųjų”; 

29. 2011-02-21 Nr. O3-32 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ karšto vandens kainų 

dedamųjų”; 

30. 2011-02-24 Nr. O3-33 „Dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo licencijos galiojimo 

panaikinimo”; 

31. 2011-02-24 Nr. O3-34 „Dėl LITGRID turtas AB elektros energijos perdavimo licencijos 

išdavimo”; 

32. 2011-02-28 Nr. O3-36 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

sausio 29 d. nutarimo Nr O3-6 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 

2010-2012 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos“ pakeitimo ir 2010 

metais faktiškai atliktų investicijų derinimo”; 

33. 2011-02-28 Nr. O3-37 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ perskaičiuotų 

šilumos kainų dedamųjų”; 

34. 2011-02-28 Nr. O3-38 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ karšto 

vandens kainų dedamųjų”; 

35. 2011-02-28 Nr. O3-39 „Dėl šilumos tiekimo licencijos valstybės įmonei Ignalinos atominei 

elektrinei pakeitimo”; 

36. 2011-02-28 Nr. O3-40 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės bioenergija“ šilumos 

gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo”; 

37. 2011-02-28 Nr. O3-41 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 – 

2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo”; 

38. 2011-03-10 Nr. O3-42 “Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos UAB „DukEN 

Link“ išdavimo”; 
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39. 2011-03-15 Nr. O3-43 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ karšto 

vandens kainos dedamųjų”; 

40. 2011-03-15 Nr. O3-44 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ 2010-

2013 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos”; 

41. 2011-03-15 Nr. O3-45 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos 

kainos dedamųjų perskaičiavimo”; 

42. 2011-03-15 Nr. O3-46 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ 2010 

metų ir 2011 metų investicijų”; 

43. 2011-03-18 Nr. O3-47 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos EGL Nordic 

AS  išdavimo”; 

44. 2011-03-18 Nr. O3-48 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos uždarajai 

akcinei bendrovei „EFT Lithuania“ pakeitimo”; 

45. 2011-03-21 Nr. O3-49 „Dėl Vilniaus m. 886-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos 

Gabijos g. 87, 89 ir 91 daugiabučių namų vartotojų siūlomo šilumos paskirstymo metodo 

Nr. 13V suderinimo”; 

46. 2011-03-22 Nr. O3-50 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ sistemų plėtros plano 2011 

metams”; 

47. 2011-03-22 Nr. O3-51 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų akcinei bendrovei „Jonavos 

šilumos tinklai“ (Inf. pr., 2011-03-30, Nr. 25-170); 

48. 2011-03-22 Nr. O3-52 „Dėl karšto vandens dedamųjų akcinei bendrovei „Jonavos šilumos 

tinklai“; 

49. 2011-03-22 Nr. O3-53 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ valdomo turto 

priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2010-2012 metams”; 

50. 2011-03-22 Nr. O3-54 „Dėl UAB „Prienų energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų 

vienašališko nustatymo”; 

51. 2011-03-22 Nr. O3-55 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ šilumos kainos 

dedamųjų vienašališko nustatymo”; 

52. 2011-03-25 Nr. O3-56 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ pripažinimo 

nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju”; 

53. 2011-03-25 Nr. O3-57 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baisogalos bioenergija“ 

pripažinimo nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju”; 

54. 2011-03-28 Nr. O3-58 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių 

dujų tarifų buitiniams vartotojams”; 

55. 2011-03-28 Nr. O3-59 „Dėl daugiabučių namų savininkų bendrijos „Radasta“ ir akcinės 

bendrovės „Panevėžio energija“ ginčo nagrinėjimo”; 

56. 2011-03-31 Nr. O3-63 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Korelita“ skirstymo ir 

visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2011-2013 metams nustatymo” (Žin., 

2011-04-05, Nr. 40-1940); 

57. 2011-03-31 Nr. O3-64 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų projekto 

„Magistralinis dujotiekis nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį“ derinimo”; 

58. 2011-03-31 Nr. O3-65 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų projekto 

„Magistralinis dujotiekis nuo atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį iki atšakos į Šilutės 

dujų skirstymo stotį“ derinimo”; 

59.  2011-03-31 Nr. O3-66 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų projekto 

„Magistralinis dujotiekis nuo atšakos į Šilutės dujų skirstymo stotį iki atšakos į Klaipėdos 
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antrąją dujų skirstymo stotį, atšaka į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį ir Klaipėdos 

antroji dujų skirstymo stotis“ derinimo”; 

60. 2011-03-31 Nr. O3-67 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų projekto 

„Vikšrinio krano magistralinių dujotiekių eksploatacijos, rekonstravimo, remonto ir 

atstatymo darbams įsigijimas“ derinimo”; 

61. 2011-03-31 Nr. O3-68 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų prpjekto 

„Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai - Vilnius - Ryga (DN500) čiaupų mazgų Nr. 19, 35, 37, 

38, 39, 40, 41 su apvadinėmis linijomis pakeitimas“ derinimo”; 

62. 2011-03-31 Nr. O3-69 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų projekto 

„Jungties, jungiančios Kiemėnų DAS su magistraliniu dujotiekiu Ivacevičiai - Vilnius - Ryga 

(DN500), įrengimas“ derinimo”; 

63. 2011-03-31 Nr. O3-70 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų projekto 

„Magistralinio dujotiekio Jauniūnai - Vievis kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų 

įrengimas“ derinimo”; 

64. 2011-03-31 Nr. O3-71 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų projekto 

„Elektrėnų gamtinių dujų skirstymo stoties (DSS) rekonstrukcija“ derinimo”; 

65. 2011-03-31 Nr. O3-72 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų butų ūkis“ karšto 

vandens kainos dedamųjų”; 

66. 2011-04-14 Nr. O3-74 „Dėl elektros energijos perdavimo licencijos LITGRID AB pakeitimo”; 

67. 2011-04-18 Nr. O3-76 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos 

kainos dedamųjų perskaičiavimo”; 

68. 2011-04-18 Nr. O3-77 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos baldai“ pripažinimo 

nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju”; 

69. 2011-04-18 Nr. O3-78 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

rugsėjo 29 d. nutarimo Nr.O3-196 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 

2010-2012 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklso investicijų programos“ pakeitimo”; 

70. 2011-04-18 Nr. O3-79 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radliškio šiluma“ 2011 metų 

investicijų”; 

71. 2011-04-18 Nr. O3-80 „Dėl Valstybinės kainų ir eneregtikos kontrolės komisijos 2009 m. 

lapkričio 23 d. nutarimo Nr. O3-212 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo 

„Palangos šiluma“ 2009 metų investicijų“ pakeitimo”; 

72. 2011-04-18 Nr. O3-81 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

vasario 5 d. nutarimo Nr. O3-10 „Dėl uždarosios akcinės ebndrovės „Fortum Švenčionių 

energija“ 2009-2013 metų investicijų“ pakeitimo”; 

73. 2011-04-18 Nr. O3-82 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ šilumos kainos 

dedamųjų perskaičiavimo”; 

74. 2011-04-18 Nr. O3-83 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Anykščių šiluma“; 

75. 2011-04-18 Nr. O3-84 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Kaišiadorių šiluma“  (Inf. pr., 2011-04-20, Nr. 31-261); 

76. 2011-04-18 Nr. O3-85 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Kaišiadorių šiluma“; 

77. 2011-04-18 Nr. O3-86 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ valdomo 

turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011-2013 metams“; 
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78. 2011-04-18 Nr. O3-87 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos 

kainos dedamųjų perskaičiavimo“; 

79. 2011-04-18 Nr. O3-88 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ karšto 

vandens kainos dedamųjų“; 

80. 2011-04-18 Nr. O3-90 „Dėl akcinės bendrovės LESTO klientų skundų nagrinėjimo tvarkos 

derinimo“; 

81. 2011-04-26 Nr. O3-92 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Šalčininkų šilumos tinklai“ (Inf. pr., 2011-04-29 Nr.34-303); 

82. 2011-04-26 Nr. O3-93 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Šalčininkų šilumos tinklai“; 

83. 2011-04-26 Nr. O3-94 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ 

valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011-2013 metams“; 

84. 2011-04-26 Nr. O3-95 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų vanduo“ geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Inf. pr., 2011-04-29 Nr.34-304); 

85. 2011-04-27 Nr. O3-96 „Dėl Vidmanto Pranckevičiaus skundo nagrinėjimo išankstine skundų 

nagrinėjimo ne teisme tvarka“; 

86. 2011-05-06 Nr. O3-97 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Inf. pr., 2011-05-11 Nr.37-343); 

87. 2011-05-06 Nr. O3-98 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų projekto „Kauno 

miesto ir rajono dujų skirstymo sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo didinimas, 

pastatant skirstomąjį dujotiekį Girininkai – Rokai – Garliava“ derinimo“; 

88. 2011-05-06 Nr. O3-99 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. 

gruodžio 19 d. nutarimo Nr. O3-209 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2009 – 

2011 metų investicijų“ pakeitimo“; 

89. 2011-05-06 Nr. O3-100 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos uždarajai 

akcinei bendrovei „E energija“ galiojimo panaikinimo“; 

90. 2011-05-16 Nr. O3-101 „Dėl akcinės bendrovės LESTO Marių 110/35/10-6 kV 

transformatorių pastotės rekonstrukcijos investicijų projekto derinimo“; 

91. 2011-05-16 Nr. O3-102 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Geoterma“ pripažinimo 

nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju ir dėl palyginamųjų šilumos gamybos 

sąnaudų taikymo“; 

92. 2011-05-16 Nr. O3-103 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

rugsėjo 17 d. nutarimo Nr. O3-184 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos 

tinklai“ 2010-2013 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos“ pakeitimo“; 

93. 2011-05-16 Nr. O3-104 „Dėl akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ 2012-2014 metų 

investicijų“; 

94. 2011-05-16 Nr. O3-105 „Dėl apmokėjimo už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti 

Vilniaus mieste“; 

95. 2011-05-16 Nr. O3-106 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. 

vasario 11 d. nutarimu Nr. O3-19 patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos darbo reglamento pakeitimo“; 

96. 2011-05-16 Nr. O3-107 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narių 

pasiskirstymo kuruojamos veiklos sritims“; 

97. 2011-05-16 Nr. O3-108 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos naujos 

struktūros patvirtinimo“; 
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98. 2011-05-16 Nr. O3-109 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ šilumos 

kainos dedamųjų“; 

99. 2011-05-16 Nr. O3-110 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ prašymo 

derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas įregistravimo“; 

100. 2011-05-16 Nr. O3-111 „Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ šilumos gamybos kainos dedamųjų 

perskaičiavimo“; 

101. 2011-05-16 Nr. O3-112 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainos 

dedamųjų“; 

102. 2011-05-27 Nr. O3-113 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos Litenergy, 

uždarajai akcinei bendrovei išdavimo“; 

103. 2011-05-27 Nr. O3-114 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifų 

buitiniams vartotojams“; 

104. 2011-05-30 Nr. O3-115 „Dėl UAB „Anykščių šiluma“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų 

vienašališko nustatymo“; 

105. 2011-05-30 Nr. O3-116 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos 

kainos dedamųjų“; 

106. 2011-05-30 Nr. O3-117 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių 

dujų tarifų buitiniams vartotojams“; 

107. 2011-05-30 Nr. O3-118 „Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų tarifų buitiniams 

vartotojams“; 

108. 2011-05-30 Nr. O3-119 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų tarifų 

buitiniams vartotojams“; 

109. 2011-05-31 Nr. O3-121 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Korelita“ 2011 metų 

visuomeninių elektros energijos kainų, persiuntimo paslaugos kainų bei jų taikymo tvarkos 

paskelbimo“ ( Žin., 2011-06-04 Nr.68-3283); 

110. 2011-06-13 Nr. O3-124 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ 

valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011-2013 metams“; 

111. 2011-06-13 Nr. O3-125 „Dėl Komisijos 2010 m. spalio 6 d. nutarimo Nr. O3-216 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ 2010-2011 m. investicijų ir antros 

bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpiu (2007 m. lapkritis – 2010 m. spalis) faktiškai 

atliktų investicijų“ pakeitimo“; 

112. 2011-06-13 Nr. O3-126 „Dėl Komisijos 2010 m. spalio 6 d. nutarimo Nr. O3-215 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ 2010-2013 metų ilgalaikės 

reguliuojamos veiklos investicijų programos“ pakeitimo“; 

113. 2011-06-13 Nr. O3-127 „Dėl akcinės bendrovės „Matuizų plytinė“ nepripažinimo 

nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju“; 

114. 2011-06-13 Nr. O3-128 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 

šilumos kainos dedamųjų“; 

115. 2011-06-13 Nr. O3-129 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Elektrėnų komunalinis ūkis“; 

116. 2011-06-13 Nr. O3-130 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ 

šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“; 

117. 2011-06-13 Nr. O3-131 „Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ šilumos kainos dedamųjų 

perskaičiavimo“; 
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118. 2011-06-14 Nr. O3-133 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų projekto 

„Magistralinio dujotiekio Pabradė – Visaginas kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo 

kamerų įrengimas“ derinimo“; 

119. 2011-06-14 Nr. O3-134 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų projekto 

„Raguvos (Panevėžio raj.) gamtinių dujų skirstymo stoties rekonstrukcija“ derinimo“; 

120. 2011-06-14 Nr. O3-135 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ investicijų projekto 

„Alksnupių (Radviliškio raj.) gamtinių dujų skirstymo stoties rekonstrukcija“ derinimo“; 

121. 2011-06-16 Nr. O3-136 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos naujos 

struktūros patvirtinimo“; 

122. 2011-06-17 Nr. O3-137 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos uždarajai 

akcinei bendrovei Kauno termofikacijos elektrinei išdavimo“; 

123. 2011-06-17 Nr. O3-138 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos uždarajai 

akcinei bendrovei „Energo life“ išdavimo“; 

124. 2011-06-17 Nr. O3-139 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės 

bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus energija“; 

125. 2011-06-17 Nr. O3-140 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Alytaus 

energija“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011-2016 metams“; 

126. 2011-06-17 Nr. O3-141 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės 

bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus energija“; 

127. 2011-06-17 Nr. O3-142 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Radviliškio šiluma“; 

128. 2011-06-17 Nr. O3-143 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Radviliškio šiluma“; 

129. 2011-06-17 Nr. O3-144 „Dėl uždarosios akcinės bendrovė „Radviliškio šiluma“ valdomo 

turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011-2013 metams“; 

130. 2011-06-17 Nr. O3-145 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. 

gegužės 16 d. nutarimo Nr. O3-105 „Dėl apmokėjimo už geriamąjį vandenį karštam 

vandeniui ruošti Vilniaus mieste“ spausdinimo klaidos ištaisymo“; 

131. 2011-06-17 Nr. O3-146 „Dėl apmokėjimo už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti 

Vilniaus mieste“; 

132. 2011-06-17 Nr. O3-147 „Dėl UAB „Balterma ir ko“ reguliuojamos veiklos pažeidimo“; 

133. 2011-06-20 Nr. O3-148 „Dėl akcinės bendrovės „Warta Glass Panevėžys“ pripažinimo 

nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju“; 

134. 2011-06-20 Nr. O3-149 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2008-2011 metų 

investicijų“; 

135. 2011-06-20 Nr. O3-150 „Dėl akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ perskaičiuotų šilumos 

kainos dedamųjų ir nustatytų karšto vandens kainos dedamųjų derinimo“; 

136. 2011-06-30 Nr. O3-151 „Dėl 2010 m. finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių 

reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje“; 

137. 2011-06-30 Nr. O3-152 „Dėl dujų įmonių 2010 metų finansinio pajėgumo vertinimo“; 

138. 2011-06-30 Nr. O3-153 „Dėl normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės 

elektros energetikos sektoriuje nustatymo“; 

139. 2011-06-30 Nr. O3-154 „Dėl elektros ūkio subjektų 2010 metų finansinio pajėgumo 

vertinimo“; 
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140. 2011-06-30 Nr. O3-155 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ valdomo 

turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011-2013 metams“; 

141. 2011-06-30 Nr. O3-156 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Švyturys – Utenos alus“; 

142. 2011-06-30 Nr. O3-157 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Utenos šilumos tinklai“; 

143. 2011-06-30 Nr. O3-158 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Utenos šilumos tinklai“; 

144. 2011-06-30 Nr. O3-159 „Dėl akcinės bendrovės „Grigiškės“ perskaičiuotų šilumos kainos 

dedamųjų“; 

145. 2011-07-01 Nr. O3-161 „Dėl šilumos ūkio subjektų 2010 metų finansinio pajėgumo 

vertinimo“; 

146. 2011-07-01 Nr. O3-164 „Dėl normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės 

šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“; 

147. 2011-07-01 Nr. O3-165 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos elektrinių investicijos“ 

pripažinimo nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju“; 

148. 2011-07-08 Nr. O3-168 „Dėl Balterma ir ko, uždarajai akcinei bendrovei vienašališko laikinų 

šilumos kainos dedamųjų nustatymo“; 

149. 2011-07-08 Nr. O3-169 „Dėl Balterma ir ko, uždarosios akcinės bendrovės karšto vandens 

kainos dedamųjų“; 

150. 2011-07-08 Nr. O3-170 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Raseinių šilumos tinklai“; 

151. 2011-07-08 Nr. O3-171 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ karšto 

vandens kainos dedamųjų“; 

152. 2011-07-08 Nr. O3-172 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ 

valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2010 – 2013 metams“; 

153. 2011-07-08 Nr. O3-173 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ šilumos kainos 

dedamųjų perskaičiavimo“; 

154. 2011-07-18 Nr. O3-176 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2012 – 2014 metų 

ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos“; 

155. 2011-07-18 Nr. O3-177 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2012 metų investicijų“; 

156. 2011-07-18 Nr. O3-178 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ekoresursai“ pripažinimo 

nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju ir dėl palyginamųjų šilumos gamybos 

sąnaudų taikymo laikotarpio nustatymo“; 

157. 2011-07-18 Nr. O3-179 „Dėl viešosios įstaigos „Velžio komunalinis ūkis“ prašymo derinti 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas įregistravimo“; 

158. 2011-07-18 Nr. O3-180 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ prašymo 

derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas įregistravimo“; 

159. 2011-07-18 Nr. O3-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Inf.pr., 2011-07-22 Nr.58-558); 

160. 2011-07-18 Nr. O3-182 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ prašymo 

derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas įregistravimo“; 

161. 2011-07-18 Nr. O3-183 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandenys“ 

prašymo derinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas 

įregistravimo“; 
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162. 2011-07-18 Nr. O3-184 „Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ karšto vandens kainos 

dedamųjų“; 

163. 2011-07-18 Nr. O3-185 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 

šilumos kainos dedamųjų“; 

164. 2011-07-18 Nr. O3-186 „Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ šilumos kainos 

dedamųjų“; 

165. 2011-07-22 Nr. O3-188 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos Elektros 

tiekimas, uždarajai akcinei bendrovei išdavimo“; 

166. 2011-07-22 Nr. O3-189 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos uždarajai 

akcinei bendrovei Kardos išdavimo“; 

167. 2011-07-26 Nr. O3-199 „Dėl šilumos kainos dedamųjų akcinei bendrovei Birštono 

sanatorijai „Versmė“; 

168. 2011-07-26 Nr. O3-200 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Birštono šiluma“ (Inf., pr., 2011-08-03 Nr.61-590); 

169. 2011-07-26 Nr. O3-202 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Varėnos šiluma“; 

170. 2011-07-26 Nr. O3-203 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Varėnos šiluma“; 

171. 2011-07-26 Nr. O3-204 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ valdomo turto 

priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011 – 2013 metams“; 

172. 2011-07-26 Nr. O3-205 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Energijos parkas“ pripažinimo 

nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju ir dėl palyginamųjų šilumos gamybos 

sąnaudų taikymo laikotarpio nustatymo“; 

173. 2011-07-26 Nr. O3-206 „Dėl akcinės bendrovės Lesto Lypkių 110/10 kV transformatorių 

pastotės statybos investicijų projekto derinimo“; 

174. 2011-07-26 Nr. O3-207 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ šilumos 

kainos dedamųjų“; 

175. 2011-07-26 Nr. O3-208 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ valdomo 

turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011 – 2013 metams derinimo“; 

176. 2011-07-26 Nr. O3-209 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų viešajai įstaigai Velžio 

komunaliniam ūkiui“; 

177. 2011-07-26 Nr. O3-210 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdomo turto 

priežiūros ir eksploatavimo plano“; 

178. 2011-07-26 Nr. O3-211 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ valdomo turto 

priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011 – 2013 metams“; 

179. 2011-07-26 Nr. O3-212 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Birštono šiluma“; 

180. 2011-07-29 Nr. O3-213 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos akcinei 

bendrovei „Lietuvos energija“ galiojimo panaikinimo“; 

181. 2011-07-29 Nr. O3-214 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos akcinei 

bendrovei Lietuvos elektrinei galiojimo panaikinimo“; 

182. 2011-07-29 Nr. O3-215 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos Lietuvos 

energija, akcinei bendrovei išdavimo“; 

183. 2011-07-29 Nr. O3-216 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos uždarajai 

akcinei bendrovei „Apis Baltija“ išdavimo“; 
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184. 2011-07-29 Nr. O3-220 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės 

„Litesko“ filialui „Alytaus energija“; 

185. 2011-07-29 Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Lazdijų šiluma“ (Inf., pr., 2011-08-10 Nr.63-612); 

186. 2011-07-29 Nr. O3-222 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Lazdijų šiluma“; 

187. 2011-07-29 Nr. O3-223 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ valdomo turto 

priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011-2013 metams“; 

188. 2011-07-29 Nr. O3-224 „Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ karšto vandens kainų 

dedamųjų“; 

189. 2011-07-29 Nr. O3-225 „Dėl laikotarpio, kurio metu ūkio subjektas uždaroji akcinė 

bendrovė „Baltijos elektrinių investicijos“ galės taikyti palyginamąsias šilumos gamybos 

sąnaudas“; 

190. 2011-07-29 Nr. O3-226 „Dėl šilumos kainos dedamųjų akcinei bendrovei Birštono 

sanatorijai „Versmė“; 

191. 2011-07-29 Nr. O3-231 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-341 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių Valstybinės kainų 

ir energetikos kontrolės komisijos veiklą, atliekant licencijuojamos veiklos priežiūrą, ir 

įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“; 

192. 2011-07-29 Nr. O3-232 „Dėl investicijų projekto „Tarpsisteminė jungtis Lietuva – Švedija“ 

derinimo“; 

193. 2011-07-29 Nr. O3-234 „Dėl Litgrid akcinės bendrovės skundų nagrinėjimo tvarkos 

derinimo“; 

194. 2011-07-29 Nr. O3-236 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

liepos 30 d. nutarimo Nr. O3-145 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ reguliuojamos veiklos 

2010 – 2012 metų programos derinimo“ pakeitimo“; 

195. 2011-07-29 Nr. O3-237 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ nepripažinimo 

nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje“ 

(Žin; 2011-08-09 Nr.101-4778); 

196. 2011-08-03 Nr. O3-238 „Dėl akcinės bendrovės „Grigiškės“ skundo nagrinėjimo išankstine 

neteismine skundų nagrinėjimo tvarka“; 

197. 2011-08-04 Nr. O3-239 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pripažinimo 

konkurenciniu šilumos vartotoju“; 

198. 2011-09-26 Nr. O3-240 „Dėl UAB „Detola“ administracinio teisės pažeidimo“; 

199. 2011-09-26 Nr. O3-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ 

šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“; 

200. 2011-09-26 Nr. O3-242 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ 

valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2010 – 2013 metams“; 

201. 2011-09-26 Nr. O3-243 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ šilumos kainos 

dedamųjų“; 

202. 2011-09-26 Nr. O3-244 „Dėl šilumos kainos dedamųjų akcinei bendrovei Birštono 

sanatorijai „Versmė“; 

203. 2011-09-26 Nr. O3-245 „Dėl UAB „Pakruojo šiluma“ 2011 metų investicijų“; 

204. 2011-09-26 Nr. O3-246 „Dėl VĮ „Visagino energija“ 2011 – 2013 metų investicijų“; 
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205. 2011-09-26 Nr. O3-247 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2006 – 2011 metų 

investicijų“; 

206. 2011-09-26 Nr. O3-248 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ šilumos 

kainos dedamųjų“; 

207. 2011-09-26 Nr. O3-249 „Dėl fiksuoto tarifo didžiausio galimo dydžio nustatymo“ (Inf. pr., 

2011-09-30 Nr.78-714); 

208. 2011-09-26 Nr. O3-250 „Dėl elektros energijos ir aktyviosios galios rezervų 25 procentų 

dydžio gamintojams ir nepriklausomiems tiekėjams nustatymo“ (Inf. pr., 2011-09-30 Nr.78-

715); 

209. 2011-09-26 Nr. O3-251 „Dėl elektros energijos rinkos kainos 2012 metams nustatymo“ (Inf. 

pr., 2011-09-30 Nr.78-716); 

210. 2011-09-26 Nr. O3-252 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus 

energija“ vienašališko laikinų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“; 

211. 2011-09-27 Nr. O3-253 „Dėl šilumos tiekimo licencijos Pravieniškių pataisos namų – 

atvirosios kolonijos pakeitimo“; 

212. 2011-09-27 Nr. O3-254 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos 

dedamųjų vienašališko nustatymo“; 

213. 2011-09-27 Nr. O3-255 „Dėl UAB „Elektros energijos prekyba“ administracinio teisės 

pažeidimo“; 

214. 2011-09-27 Nr. O3-256 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų vandenys“ 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Inf. pr., 2011-10-05 

Nr.79-737); 

215. 2011-09-27 Nr. O3-257 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos 

dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams bei valdomo turto priežiūros ir 

eksploatavimo plano 2011 – 2013 metams derinimo“; 

216. 2011-09-27 Nr. O3-258 „Dėl akcinės bendrovės „Simega“ perskaičiuotų šilumos gamybos 

kainos dedamųjų“; 

217. 2011-09-27 Nr. O3-259 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Rietavo 

komunalinis ūkis“ galiojimo panaikinimo“; 

218. 2011-09-27 Nr. O3-260 „Dėl 2009 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. O3-47 „Dėl šilumos 

gamybos bazinių kainų akcinei bendrovei Lietuvos elektrinei“ ir 2010 m. spalio 15 d. 

nutarimo Nr. O3-223 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos 

dedamųjų“ pakeitimo”; 

219. 2011-09-29 Nr. O3-261 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos ECO 

Energy Systems, uždarajai akcinei bendrovei išdavimo“; 

220.  2011-09-29 Nr. O3-262 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos uždarajai 

akcinei bendrovei „Gintaro energija“ išdavimo”; 

221. 2011-09-29 Nr. O3-263 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos uždarajai 

akcinei bendrovei „Enteco Baltic“ išdavimo”; 

222. 2011-09-30 Nr. O3-264 „Dėl Litgrid AB perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos 

viršutinės ribos 2012 metams perskaičiavimo“ (Žin., 2011-10-01 Nr.119-5648); 

223. 2011-09-30 Nr. O3-266 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų, 

kuriais buvo nustatytos ir koreaguotos gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinės ribos, 

pripažinimo netekusiais galios“ (Inf. pr., 2011-10-05 Nr.79-738); 
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224. 2011-09-30 Nr. O3-267 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Šakių šilumos tinklai“ (Inf. pr., 2011-10-05 Nr.79-739); 

225. 2011-09-30 Nr. O3-268 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Šakių šilumos tinklai“; 

226. 2011-09-30 Nr. O3-269 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ valdomo 

turto priežiūros ir eksploatavimo plano“; 

227. 2011-09-30 Nr. O3-270 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Inf. pr., 2011-10-05 Nr.79-740); 

228. 2011-09-30 Nr. O3-271 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Pakruojo šiluma“ (Inf. pr., 2011-10-05 Nr.79-741); 

229. 2011-09-30 Nr. O3-272 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Pakruojo šiluma“; 

230. 2011-09-30 Nr. O3-273 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ valdomo turto 

priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011 – 2015 metams“; 

231. 2011-09-30 Nr. O3-274 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, Vilniaus, Švenčionių ir 

Šalčininkų rajonų savivaldybių tarybų sprendimų, nustatant geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainas“; 

232. 2011-09-30 Nr. O3-276 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2010 – 2011 metų 

investicijų; 

233. 2011-09-30 Nr. O3-277 „Dėl akcinės bendrovės „Axis Industries“ nepripažinimo 

nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju Kazlų Rūdoje“; 

234. 2011-09-30 Nr. O3-278 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 

nustatymo“ (Inf. pr., 2011-10-05 Nr.79-742); 

235. 2011-09-30 Nr. O3-280 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ investicinio projekto „Elektros 

skirstymo sistemos modernizavimas“ derinimo”; 

236. 2011-09-30 Nr. O3-281 „Dėl akcinės bendrovės LESTO Rietavo 110/35/10 kV 

transformatorių pastotės rekonstrukcijos investicijų projekto derinimo”; 

237. 2011-09-30 Nr. O3-282 „Dėl elektros energijos gamintojų ir nepriklausomų tiekėjų, 

užimančių 25 proc. elektros energijos ir aktyviosios galios rezervų rinkos, nustatymo“ (Inf. 

pr., 2011-10-05 Nr.79-743); 

238. 2011-09-30 Nr. O3-283 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ planinio tikslinio patikrinimo”; 

239. 2011-10-24 Nr. O3-285 „Dėl Litgrid AB sisteminių paslaugų kainos 2012 metams 

nustatymo“ (Žin., 2011-10-29 Nr.130-6212); 

240. 2011-10-25 Nr. O3-286 „Dėl šilumos tiekimo licencijos akcinei bendrovei „ORLEN Lietuva“ 

pakeitimo”; 

241. 2011-10-26 Nr. O3-287 „Dėl Komisijos 2009 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. O3-165 „Dėl 

šilumos bazinių kainų dedamųjų Pravieniškių 2-iesiems pataisos namams - atvirajai 

kolonijai“ ir 2011 m. sausio 14 d. nutarimo nr. O3-8 „Dėl Pravieniškių 2 - ųjų pataisos namų 

- atvirosios kolonijos šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo”; 

242. 2011-10-26 Nr. O3-288 „Dėl Komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-272 „Dėl 

karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“ pakeitimo”; 

243. 2011-10-26 Nr. O3-289 „Dėl Komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-271 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“ pakeitimo”; 

244. 2011-10-26 Nr. O3-290 „Dėl Komisijos 2010 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. O3-308 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Molėtų šiluma“ pakeitimo”; 
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245. 2011-10-26 Nr. O3-291 „Dėl Komisijos 2009 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. O3-175 „Dėl 

šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Miesto energija“ pakeitimo”; 

246. 2011-10-26 Nr. O3-292 „Dėl Komisijos 2010 m. kovo 19 d. nutarimo Nr. O3-49 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdos mieste 

perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo”; 

247. 2011-10-26 Nr. O3-293 „Dėl Komisijos 2010 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. O3-241 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija“ Trakų 

padaliniui“ pakeitimo”; 

248. 2011-10-26 Nr. O3-294 „Dėl Komisijos 2009 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-170 „Dėl 

šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija“ ir 2011 m. 

kovo 22 d. nutarimo Nr. O3-54 „Dėl UAB „Prienų energija“ perskaičiuotų šilumos kainos 

dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo”; 

249. 2011-10-26 Nr. O3-295 „Dėl Komisijos 2010 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. O3-313 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Skuodo šiluma“ pakeitimo”; 

250. 2011-10-26 Nr. O3-296 „Dėl Komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-171 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų“ 

pakeitimo”; 

251. 2011-10-26 Nr. O3-297 „Dėl Komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo nr. O3-170 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių šilumos tinklai“ 

pakeitimo“; 

252. 2011-10-26 Nr. O3-298 „Dėl Komisijos 2011 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. O3-157 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Utenos šilumos tinklai“ 

pakeitimo”; 

253. 2011-10-26 Nr. O3-299 „Dėl Komisijos 2009 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. O3-164 „Dėl 

šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų šiluma“ pakeitimo”; 

254. 2011-10-26 Nr. O3-300 „Dėl Komisijos 2011 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Šalčininkų šilumos tinklai“ ir 

2011 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-130 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų 

šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo”; 

255. 2011-10-26 Nr. O3-301 „Dėl Komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-267 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ 

pakeitimo”; 

256. 2011-10-26 Nr. O3-302 „Dėl Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-324 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui 

„Druskininkų šiluma“ pakeitimo”; 

257. 2011-10-26 Nr. O3-303 „Dėl Komisijos 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. O3-316 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ ir 

Komisijos 2011 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. O3-55 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Vilniaus energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo”; 

258. 2011-10-26  Nr. O3-304 „Dėl Komisijos 2011 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. O3-203 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Varėnos šiluma“ pakeitimo”; 

259. 2011-10-26 Nr. O3-305 „Dėl Komisijos 2011 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-141 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus 

energija“ ir Komisijos 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-252 „Dėl uždarosios akcinės 
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bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus energija“ vienašališko laikinų šilumos kainos dedamųjų 

nustatymo”; 

260. 2011-10-26 Nr. O3-306 „Dėl Komisijos 2010 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. O3-38 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ vienašališko laikinų šilumos 

kainų dedamųjų nustatymo“ pakeitimo”; 

261. 2011-10-26 Nr. O3-307 „Dėl Komisijos 2010 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. O3-37 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ perskaičiuotų šilumos kainų 

dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo”; 

262. 2011-10-26 Nr. O3-308 „Dėl Komisijos 2010 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-11 „Dėl 

šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Akmenės energija“ 

pakeitimo”; 

263. 2011-10-26 Nr. O3-309 „Dėl Komisijos 2009 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3-129 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Gelvita“ šilumos bazinių kainų dedamųjų“ pakeitimo”; 

264. 2011-10-26 Nr. O3-310 „Dėl Komisijos 2010 m. gegužės 3 d. nutarimo Nr. O3-77 „Dėl 

šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 

pakeitimo”; 

265. 2011-10-26 Nr. O3-311 „Dėl Komisijos 2011 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. O3-200 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Birštono šiluma“ pakeitimo”; 

266. 2011-10-26 Nr. O3-312 „Dėl Komisijos 2010 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. O3-20 „Dėl 

šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Anykščių šiluma“ ir Komisijos 

2011 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. O3-115 „Dėl UAB „Anykščių šiluma“ perskaičiuotų 

šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo”; 

267. 2011-10-26 Nr. O3-313 „Dėl Komisijos 2011 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. O3-51 „Dėl šilumos 

bazinės kainos dedamųjų akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“ pakeitimo”; 

268. 2011-10-26 Nr. O3-314 „Dėl Komisijos 2009 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. O3-148 „Dėl 

šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Fortum Joniškio energija“ ir 

Komisijos 2011 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. O3-14 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

„Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo”; 

269. 2011-10-26 Nr. O3-315 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos 

kainos dedamųjų“; 

270. 2011-10-26 Nr. O3-316 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų akcinei bendrovei „Šiaulių 

energija“; 

271. 2011-10-26 Nr. O3-317 „Dėl elektros energijos supirkimo kainų iš bendrų šilumos ir elektros 

energijos gamintojų 2012 metams nustatymo“ (Žin., 2011-10-29 Nr.130-6213); 

272. 2011-10-26 Nr. O3-318 „Dėl Komisijos 2011 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. O3-85 „Dėl 

karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Kaišiadorių šiluma“ 

pakeitimo”; 

273. 2011-10-26 Nr. O3-319 „Dėl Komisijos 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. O3-162 „Dėl 

šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Fortum Švenčionių energija“ 

pakeitimo”; 

274. 2011-10-26 Nr. O3-320 „Dėl Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-221 „Dėl 

šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“ ir Komisijos 

2011 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. O3-254„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų 

šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ pakeitimo”; 
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275. 2011-10-26 Nr. O3-321 „Dėl Komisijos 2011 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. O3-52 „Dėl karšto 

vandens kainos dedamųjų akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“ pakeitimo”; 

276. 2011-10-26 Nr. O3-322 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės 

bendrovės „Litesko“ filialui „Kelmės šiluma“; 

277. 2011-10-26 Nr. O3-323 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ 2010 metų išplėstinio 

finansinio pajėgumo įvertinimo“; 

278. 2011-10-26 Nr. O3-324 „Dėl UAB „Intergas“ tikslinio patikrinimo”; 

279. 2011-10-26 Nr. O3-326 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų valstybės įmonei „Visagino 

energija“ (Inf. pr., 2011-11-04 Nr.87-835); 

280. 2011-10-26 Nr. O3-327 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų valstybės įmonei „Visagino 

energija“; 

281. 2011-10-26 Nr. O3-328 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ valdomo turto priežiūros 

ir eksploatavimo darbų plano 2011-2013 metams”; 

282. 2011-10-26 Nr. O3-329 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos kainos 

dedamųjų vienašališko nustatymo“; 

283. 2011-10-26 Nr. O3-330 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ 

šilumos kainos dedamųjų“; 

284. 2011-10-26 Nr. O3-331 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės 

bendrovės „Litesko“ filialui „Kelmės šiluma“; 

285. 2011-10-26 Nr. O3-332 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 

valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011-2015 metams“; 

286. 2011-10-26 Nr. O3-333 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės bioenergija“ 2011 – 

2012 metų investicijų“; 

287. 2011-10-27 Nr. O3-335 „Dėl Baltic Energy Partners, uždarosios akcinės bendrovės 

finansinio pajėgumo išplėstinio vertinimo“; 

288. 2011-10-27 Nr. O3-336 „Dėl aktyviosios galios rezervų kainų 2012 metams nustatymo“ 

(Žin., 2011-10-29 Nr.130-6215); 

289. 2011-10-27 Nr. O3-337 „Dėl akcinės bendrovės LESTO skirstymo paslaugos vidutinės ir 

žemos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2012 metams perskaičiavimo“ (Žin., 2011-10-

29 Nr.130-6216); 

290. 2011-10-27 Nr. O3-340 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Didžiasalio komunalinės 

paslaugos“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Inf. pr. 2011-

11-04 Nr.87-836); 

291. 2011-10-27 Nr. O3-341 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Fortum Švenčionių energija“; 

292. 2011-10-27 Nr. O3-342 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Švenčionių energija“ 

šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“; 

293. 2011-10-27 Nr. O3-343 „Dėl Lietuvos energijos, AB perskaičiuotų šilumos gamybos kainos 

dedamųjų“; 

294. 2011-10-27 Nr. O3-344 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

vasario 5 d. nutarimo Nr. O3-10 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Švenčionių 

energija“ 2009 – 2013 metų investicijų“ pakeitimo“; 

295. 2011-10-27 Nr. O3-346 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Inf. pr., 2011-11-04 Nr.87-837); 

296. 2011-10-27 Nr. O3-347 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ reguliuojamos veiklos pažeidimo”; 
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297. 2011-10-27 Nr. O3-348 „Dėl akcinės bendrovės „Grigiškės“ 2011 m. rugpjūčio 29 d. skundo 

nagrinėjimo išankstine neteismine skundų nagrinėjimo tvarka“; 

298. 2011-10-28 Nr. O3-351 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Korelita“ skirstymo paslaugos 

vidutinės ir žemos įtampos tinklais ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 

2012 metams perskaičiavimo“ (Žin., 2011-11-05 Nr.132-6305); 

299. 2011-10-28 Nr. O3-352 „Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ skirstymo paslaugos 

vidutinės ir žemos įtampos tinklais ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 

2012 metams perskaičiavimo“ (Žin., 2011-11-05 Nr.132-6306); 

300. 2011-10-28 Nr. O3-353 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ skirstymo paslaugos kainos 

viršutinės ribos 2012 metams perskaičiavimo“ (Žin., 2011-11-05 Nr.132-6307); 

301. 2011-10-28 Nr. O3-354 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E Tinklas“ skirstymo paslaugos 

vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2012 metams perskaičiavimo“ 

(Žin., 2011-11-05 Nr.132-6308); 

302. 2011-10-28 Nr. O3-355 „Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ skirstymo paslaugos vidutinės ir 

žemos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2012 metams perskaičiavimo“ (Žin., 2011-11-

05 Nr.132-6309); 

303. 2011-10-28 Nr. O3-356 „Dėl akcinės bendrovės LESTO elektros energijos visuomeninio 

tiekimo paslaugos kainos viršutinės ribos 2012 metams perskaičiavimo“ (Žin., 2011-11-05 

Nr.132-6310); 

304. 2011-10-28 Nr. O3-359 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių 

dujų skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo“; 

305. 2011-10-28 Nr. O3-360 „Dėl akcinės bendrovės agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų 

skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo“; 

306. 2011-10-28 Nr. O3-361 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ pakoreguotos ilgalaikės 

2009 – 2013 metų perdavimo ir skirstymo veiklų investicijų programos“; 

307. 2011-10-28 Nr. O3-362 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir 

skirstymo kainų viršutinių ribų koregavimo“ (Žin., 2011-11-05 Nr.132-6313); 

308. 2011-10-28 Nr. O3-363 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ veiklų apskaitos tvarkos 

aprašo“; 

309. 2011-11-15 Nr. O3-364 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ 2010 metų 

išplėstinio finansinio pajėgumo įvertinimo“; 

310. 2011-11-15 Nr. O3-365 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių 

dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2010 – 2014 metams nustatymo“; 

311. 2011-11-15 Nr. O3-366 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų 

skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo“; 

312. 2011-11-23 Nr. O3-367 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narių 

pasiskirstymo kuruojamos veiklos sritimis“; 

313. 2011-11-23 Nr. O3-368 „Dėl gamtinių dujų rinkos operatoriaus licencijos BALTPOOL 

uždarajai akcinei bendrovei išdavimo“; 

314. 2011-11-25 Nr. O3-369 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių 

dujų skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo“; 

315. 2011-11-25 Nr. O3-370 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių 

dujų skirstymo veiklos 2010 – 2014 metų investicijų programos“; 
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316. 2011-11-25 Nr. O3-371 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ šilumos 

kainos dedamųjų vienašališko nustatymo bei 2011 – 2013 metų valdomo turto priežiūros ir 

eksploatavimo plano suderinimo“; 

317. 2011-11-25 Nr. O3-372 „Dėl viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio šilumos kainos 

dedamųjų vienašališko nustatymo“; 

318. 2011-11-25 Nr. O3-373 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Kretingos šilumos tinklai“; 

319. 2011-11-25 Nr. O3-374 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Fortum Joniškio energija“; 

320. 2011-11-25 Nr. O3-375 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-174 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo 

„Druskininkų šiluma“ 2010 – 2011 metų investicijų“ pakeitimo“; 

321. 2011-11-25 Nr. O3-376 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Inf. pr., 2011-11-30 

Nr.94-923); 

322. 2011-11-25 Nr. O3-377 „Dėl Kuršėnų komunalinio ūkio uždarosios akcinė sbendrovės 

nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kainos“ (Inf. pr., 2011-11-30 

Nr.94-924); 

323. 2011-11-25 Nr. O3-378 „Dėl Skemų socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Inf. pr., 2011-11-30 Nr.94-925); 

324. 2011-11-25 Nr. O3-379 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Inf. pr., 2011-11-30 Nr.94-926); 

325. 2011-11-25 Nr. O3-380 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Krekenavos komunalinis ūkis“ 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (Inf. pr., 2011-11-30 

Nr.94-927); 

326. 2011-11-25 Nr. O3-381 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

lapkričio 16 d. nutarimo Nr. O3-270 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ 2010 – 

2015 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos“ papildymo”; 

327. 2011-11-25 Nr. O3-382 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ investicijų”; 

328. 2011-11-25 Nr. O3-383 „Dėl akcinės bendrovės LESTO visuomeninių elektros energijos 

kainų ir jų taikymo tvarkos bei elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo 

tvarkos paskelbimo“ (Žin., 2011-11-29 Nr.144-6804); 

329. 2011-11-25 Nr. O3-384 „Dėl akcinės bendrovės „Achema“ 2012 metų elektros energijos 

kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ (Žin., 2011-11-29 Nr.144-6805); 

330. 2011-11-25 Nr. O3-385 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E Tinklas“ 2012 metų elektros 

energijos persiuntimo kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ (Žin., 2011-11-29 

Nr.144-6806); 

331. 2011-11-25 Nr. O3-386 „Dėl akcinės bendrovės „Lifosa“ 2012 metų elektros energijos kainų 

ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ (Žin., 2011-11-29 Nr.144-6807); 

332. 2011-11-25 Nr. O3-387 „Dėl akcinės bendrovės „Akmenės cementas“ 2012 metų elektros 

energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ (Žin., 2011-11-29 Nr.144-6808); 

333. 2011-11-25 Nr. O3-388 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Korelita“ 2012 metų elektros 

energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ (Žin., 2011-11-29 Nr.144-6809); 

334. 2011-11-25 Nr. O3-389 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos Energijos 

Brokeriui, uždarajai akcinei bendrovei galiojimo panaikinimo“; 
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335. 2011-11-25 Nr. O3-390 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „BE GREEN ENERGY“ neplaninio 

veiklos patikrinimo“; 

336. 2011-11-28 Nr. O3-391 „Dėl savivaldybių tarybų ir šilumos tiekėjų nustatytų šilumos kainų 

dedamųjų pakeitimų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 

28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas“; 

337. 2011-11-29 Nr. O3-392 „Dėl UAB „Intergas“ reguliuojamos veiklos pažeidimo”; 

338. 2011-11-30 Nr. O3-393 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

Ignalinos šilumos tinklams“ (Inf. pr., 2011-12-07 Nr.96-943); 

339. 2011-11-30 Nr. O3-394 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

Ignalinos šilumos tinklams“; 

340. 2011-11-30 Nr. O3-395 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos šilumos tinklų valdomo 

turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011 – 2016 metams”; 

341. 2011-11-30 Nr. O3-396 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų 

vienašališko nustatymo“; 

342. 2011-11-30 Nr. O3-397 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

Tauragės šilumos tinklams“ (Inf. pr., 2011-12-07 Nr.96-944); 

343. 2011-11-30 Nr. O3-398 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

Tauragės šilumos tinklams“; 

344. 2011-11-30 Nr. O3-399 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės šilumos tinklų 

valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2012 – 2014 metams“; 

345. 2011-11-30 Nr. O3-401 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Nemenčinės komunalininkas“ (Inf. pr., 2011-12-07 Nr.96-945); 

346. 2011-11-30 Nr. O3-402 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės komunalininkas“ 

valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011 – 2013 metams“; 

347. 2011-11-30 Nr. O3-403 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. 

spalio 24 d. nutarimo Nr. O3-161 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kauno termofikacijos 

elektrinės 2008 – 2012 metų investicijų“ pakeitimo“; 

348. 2011-11-30 Nr. O3-404 „Dėl UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2011 – 2013 metų 

investicijų“; 

349. 2011-11-30 Nr. O3-405 „Dėl Balterma ir ko, UAB 2011 – 2012 metų investicijų”; 

350. 2011-11-30 Nr. O3-406 „Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ 2011 – 2013 metų 

investicijų”; 

351. 2011-11-30 Nr. O3-407 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ 

2010 – 2012 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos“ pakeitimo“; 

352. 2011-11-30 Nr. O3-408 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių 

dujų skirstymo kainų ir dujų tarifų buitiniams vartotojams“; 

353. 2011-11-30 Nr. O3-409 „Dėl akcinės bendrovės agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų 

skirstymo kainų ir dujų tarifų buitiniams vartotojams“; 

354. 2011-11-30 Nr. O3-410 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų dujos“ gamtinių 

dujų skirstymo kainų ir tarifų buitiniams vartotojams“; 

355. 2011-11-30 Nr. O3-411 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų 

skirstymo kainų ir dujų tarifų buitiniams vartotojams“; 

356. 2011-11-30 Nr. O3-412 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės 

bendrovės „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ (Inf.pr., 2011-12-07 Nr.96-946); 
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357. 2011-11-30 Nr. O3-413 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarosios akcinės 

bendrovės „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“; 

358. 2011-11-30 Nr. O3-414 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės 

šiluma“ valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011 – 2015 metams“; 

359. 2011-11-30 Nr. O3-415 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ šilumos kainos 

dedamųjų perskaičiavimo“; 

360. 2011-11-30 Nr. O3-416 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų Vilniaus miesto savivaldybėje 

vienašališko nustatymo“ (Inf.pr., 2011-12-07 Nr.96-947); 

361. 2011-11-30 Nr. O3-417 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kauno termofikacijos elektrinės 

šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo“; 

362. 2011-11-30 Nr. O3-418 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ šilumos 

kainos dedamųjų“; 

363. 2011-11-30 Nr. O3-419 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ Trakų 

padalinio šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“; 

364. 2011-11-30 Nr. O3-420 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ Trakų 

padalinio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“; 

365. 2011-11-30 Nr. O3-421 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo, 

skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams“; 

366. 2011-12-12 Nr. O3-422 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės bioenergija“ šilumos 

gamybos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ (Inf. pr., 2011-12-16 Nr.99-974); 

367. 2011-12-12 Nr. O3-423 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Prienų energija“; 

368. 2011-12-12 Nr. O3-425 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 

šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“; 

369. 2011-12-12 Nr. O3-427 „Dėl Vilniaus miesto gyvenamojo namo Kanklių g 12 (B korpuso) 

vartotojų siūlomo šilumos paskirstymo metodo Nr. 14V suderinimo“; 

370. 2011-12-16 Nr. O3-428 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Prienų 

energija“ pakeitimo”; 

371. 2011-12-16 Nr. O3-429 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. 

lapkričio 25 d. nutarimo Nr. O3-383 „Dėl AB LESTO visuomeninių elektros energijos kainų ir 

jų taikymo tvarkos bei elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos 

paskelbimo“ klaidos ištaisymo“ (Žin., 2011-12-24 Nr.159-7559); 

372. 2011-12-20 Nr. O3-430 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „BE GREEN ENERGY“ 

nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos sustabdymo“; 

373. 2011-12-20 Nr. O3-432 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų 

šiluma“ 2012 – 2014 metų investicijų“; 

374. 2011-12-20 Nr. O3-433 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. 

rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-173 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo 

„Druskininkų šiluma“ 2010 – 2013 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų 

programos“ pakeitimo“; 

375. 2011-12-28 Nr. O3-434 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ buitinių vartotojų 

prijungimo paslaugų kainų nustatymo“ (Žin., 2011-12-31 Nr.164-7855); 

376. 2011-12-28 Nr. O3-435 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Mažeikių šilumos tinklai“ nustatymo“; 
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377. 2011-12-28 Nr. O3-436 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ karšto vandens 

kainos dedamųjų nustatymo“; 

378. 2011-12-28 Nr. O3-437 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ šilumos kainos 

dedamųjų perskaičiavimo“; 

379. 2011-12-28 Nr. O3-438 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Vilkaviškio 

šiluma“ 2005 – 2014 metų investicijų“; 

380. 2011-12-28 Nr. O3-439 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ šilumos kainos 

dedamųjų perskaičiavimo“; 

381. 2011-12-28 Nr. O3-440 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Širvintų šiluma“; 

382. 2011-12-29 Nr. O3-443 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės 

„Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“; 

383. 2011-12-29 Nr. O3-445 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų 

konkrečių skirstymo ir tiekimo kainų nustatymo metodikos“; 

384. 2011-12-29 Nr. O3-446 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų 

skirstymo kainų ir tarifų buitiniams vartotojams“; 

385. 2011-12-29 Nr. O3-447 „Dėl gamtinių dujų tiekimo licencijos Lietuvos energija, AB 

išdavimo”; 

386. 2011-12-30 Nr. O3-448 „Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos akcinei 

bendrovei „Klaipėdos energija“ galiojimo panaikinimo”; 

387. 2011-12-30 Nr. O3-449 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ 

šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“; 

388. 2011-12-30 Nr. O3-450 „Dėl savivaldybių tarybų ir šilumos tiekėjų nustatytų šilumos kainų 

dedamųjų pakeitimų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 

28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas“; 

389. 2011-12-30 Nr. O3-451 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų šilumos 

kainos dedamųjų perskaičiavimo“; 

390. 2011-12-30 Nr. O3-452 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės 

šiluma“ šilumos kainos dedamųjų“; 

391. 2011-12-30 Nr. O3-453 „Dėl UAB „Miesto energija“ Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos 

teritorijoje 2003 – 3012 metų investicijų”; 

392. 2011-12-30 Nr. O3-454 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ šilumos 

kainos dedamųjų perskaičiavimo“; 

393. 2011-12-30 Nr. O3-455 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei 

„Švyturys – Utenos alus“. 
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14. TEISMINIAI GINČAI 

 

14.1. Gamtinių dujų sektorius 

 

2011 metų pabaigoje buvo pradėtos dvi administracinės bylos pagal pareiškėjos AB „Lietuvos 

dujos“ skundus: dėl Komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-283 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ 

planinio tikslinio patikrinimo“ ir dėl Komisijos 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. O3-347 „Dėl AB 

„Lietuvos dujos“ reguliuojamos veiklos pažeidimo“. Vienoje byloje Pareiškėja prašė dalinai 

panaikinti Komisijos nutarimą, kuriuo buvo pritarta atlikto AB „Lietuvos dujos“ planinio tikslinio 

patikrinimo aktui, argumentuodama tuo, kad Komisija nutarimą priėmė netinkamai taikydama 

Komisijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus bei reguliavimo praktiką, Akcinių bendrovių 

įstatymą, Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo 

taisykles ir kitus teisės aktus. Šis skundas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. 

vasario 20 d. sprendimu buvo atmestas kaip nepagrįstas. Dėl minėto teismo sprendimo AB 

„Lietuvos dujos“ pateikė apeliacinį skundą. Kitoje byloje pareiškėja prašo panaikinti Komisijos 

nutarimą, kuriuo buvo konstatuotas AB „Lietuvos dujos“ padarytas reguliuojamos veiklos 

pažeidimas ir skirta piniginė bauda.  

 

Pareiškėja UAB „Dujotekana“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama 

priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Energetikos ministerijos ir Komisijos, 16 035 613,17 

Lt žalos atlyginimą, 5 proc. metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo 

teisme dienos iki visiško įvykdymo dienos, kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su 

prašymu ištirti, ar Komisijos 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo 

kainos laisviesiems vartotojams neprieštarauja Konstitucijai bei kitiems teisės aktams.  

 

Pareiškėjos teigimu, žala atsirado dėl valstybės institucijų priimtų neteisėtų teisės aktų: 

Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 743 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, 

laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, 

paskirstymo, laikymo ir tiekimo licencijavimo taisyklių 37 punkto (2002 m. gruodžio 23 d. 

redakcija; Žin., 2002, Nr. 124-5665) nuostatą „Įmonė, kuri verčiasi dujų tiekimu, privalo: <...> 

37.9. nustatyti laisviesiems vartotojams dujų tiekimo kainą, ne didesnę kaip Komisijos nustatyta 

viršutinė dujų tiekimo kainos riba“ Konstitucinis teismas pripažino prieštaraujančia Konstitucijos  

5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos 

Respublikos gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio 1 daliai (2000 m. spalio 10 d. redakcija). 

Pareiškėja teigė, kad atsižvelgiant į tai, neteisėtas ir Komisijos 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimas 

Nr. 140 „Dėl viršutinės tiekimo kainos laisviesiems vartotojams“, todėl žala atsirado ir 

dėl Komisijos veiksmų.  

Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – VAAT) 2011 m. gegužės 13 d. sprendimu 

administracinėje byloje Nr. I-1020-561/2011 Pareiškėjo skundą dėl žalos, padarytos neteisėtais 

valdžios institucijos veiksmais, atlyginimo atmetė kaip nepagrįstą. Teismas konstatavo, jog 

Pareiškėjo skundas atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos energetikos 

ministerijos ir Komisijos, dėl 16 035 613,17 Lt žalos yra nepagrįstas ir atmestinas, nenustačius 

Vyriausybės ir Komisijos veiksmuose civilinės atsakomybės pagrindų.  



 
 

 
135 

 
 

Pareiškėja UAB „Dujotekana“ kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (toliau – LVAT), 

prašydama panaikinti VAAT 2011 m. gegužės 13 d. sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir 

perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Tačiau LVAT 2012 m. sausio  30 d. 

pareiškėjo UAB „Dujotekana“ apeliacinį skundą ir visus reikalavimus atmetė. 

 

2011 metais buvo tęsiamas UAB „Druskininkų dujos“ skundo dėl Komisijos 2010 m. rugpjūčio 12 d. 

nutarimo Nr. O3-158 „Dėl UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo veiklos 2010-2014 

metų investicijų programos“ ir 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. O3-157 „Dėl UAB 

„Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2010-2014 metams nustatymo 

ir tiekimo kainos viršutinės ribos koregavimo“. Pareiškėjas VAAT prašė panaikinti minėtus 

nutarimus ir įpareigoti Komisiją išnagrinėti UAB „Druskininkų dujos“ 2010-2014 m. investicijų 

programos derinimo klausimą bei nustatyti aukštesnę gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 

2010-2014 metams. VAAT 2010 m. gruodžio 27 d. sprendimu UAB „Druskininkų dujos“ skundą 

atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjas nesutiko su tokiu sprendimu ir kreipėsi į LVAT, kuris 2011 m. 

rugsėjo 26 d. nutartimi apeliacinį skundą patenkino iš dalies ir įpareigojo Komisiją iš naujo svarstyti 

klausimą dėl UAB „Druskininkų dujos” gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos  

2010-2014 metams. 

 

Komisija, vykdydama minėtą LVAT sprendimą, 2011 m. lapkričio 15 d. priėmė nutarimą Nr. O3-365 

„Dėl UAB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2010-2014 metams 

nustatymo“, taip pat lapkričio 25 d. - nutarimą Nr. O3-369 „Dėl UAB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų 

skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo, lapkričio 25 d. - nutarimą Nr. O3-370 „Dėl UAB 

„Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo veiklos 2010-2014 metų investicijų programos“ ir 

lapkričio 30 d. nutarimą Nr. O3-410 „Dėl UAB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainų ir 

tarifų buitiniams vartotojams“  viršutinės ribos 2010-2014 metams nustatymo“, tačiau UAB 

„Druskininkų dujos” dar kartą nesutiko su Komisijos pozicija ir kreipėsi į VAAT su prašymu 

panaikinti minėtus Komisijos nutarimus. Bylos nagrinėjimas tęsiamas.  

 

2011 metais Komisija buvo įtraukta kaip išvadą duodanti institucija civilinėje byloje pagal AB 

„Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovui UAB „Limedika“. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo netesybas 

pagal prijungimo sutartį, kurioje buvo numatytas minimalus gamtinių dujų kiekio suvartojimas. 

 

Komisija taip pat teikė išvadą byloje, kurioje ieškovė AB ,,Lietuvos dujos“ pateikė ieškinį teismui, 

reikalaudama priteisti iš atsakovo UAB ,,Limba“ netesybas, teigdama, jog atsakovės prievolė 

mokėti netesybas kyla iš tarp šalių sudarytos Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie AB 

,,Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutarties. Atsakovas ginčijo tokią sutarties sąlygą kaip 

prieštaraujančią sutarties sudarymo metu galiojusioms imperatyvioms teisės normoms. Komisija 

savo išvadoje pabrėžė, kad dujų tiekimo sutartis negali būti tapatinama su naujojo vartotojo 

sistemos prijungimo prie dujų įmonės sistemos sutartimi, todėl atitinkamai atsakovo nurodytos 

teisės aktų nuostatos, šalinančios atsakovo pareigą mokėti netesybas pažeidus sutartį, byloje 

netaikytinos, kadangi reglamentuoja būtent gamtinių dujų tiekimo sutarties šalių atsakomybę. 
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14.2. Centralizuotai tiekiamos šilumos sektorius 

 

2011 metais VAAT buvo atnaujinta byla dėl pareiškėjo UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ skundo 

atsakovui Komisijai dėl Komisijos 2009 m. liepos 30 d. protokolinio sprendimo Nr. O2-28 ir 2009 m. 

liepos 31 d. nutarimo Nr. O3-112 „Dėl šilumos kainų vienašališko nustatymo UAB „Litesko“ filialiui 

„Telšių šiluma“ panaikinimo. Pareiškėjas nesutiko su Komisijos vienašališkai nustatytomis šilumos 

kainomis. Taip pat teigė, kad Komisijos priimti sprendimai prieštarauja Viešojo administravimo 

įstatymo, Energetikos įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo, Nacionalinės energetikos strategijos 

nuostatoms, o Komisija, priimdama Skundžiamus sprendimus, viršijo jai suteiktos diskrecijos ribas. 

Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas prašė panaikinti Skundžiamus sprendimus, įpareigoti Komisiją iš 

naujo svarstyti Pareiškėjo perskaičiuotos šilumos kainos projektą ir jos pagrindimą bei priimti 

sprendimą, atitinkantį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. VAAT 2012 m. 

vasario 17 d. sprendimu bylą dalyje dėl 2009 m. liepos 30 d. protokolinio sprendimo Nr. O2-28 

nutraukė, skundo dalį dėl 2009 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. O3-112 „Dėl šilumos kainų 

vienašališko nustatymo UAB „Litesko“ filialui „Telšių šiluma“ atmetė. Pareiškėjas VAAT sprendimą 

2012 m. kovo 2 d. apeliaciniu skundu apskundė LVAT. 

 

2011 m. gruodžio 30 d. UAB ,,Litesko“ filialas ,,Marijampolės šiluma“ kreipėsi į VAAT su prašymu 

panaikinti Komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. O3-412 „Dėl šilumos bazinės kainos 

dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Litesko“ filialui ,,Marijampolės šiluma“, 2011 m. gruodžio 

30 d. nutarimą Nr. O3-452 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Litesko“ filialo ,,Marijampolės 

šiluma“ šilumos kainos dedamųjų“ bei Marijampolės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 

19 d. sprendimą Nr. 1-328 ,,Dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo UAB ,,Litesko“ filialui 

,,Marijampolės šiluma“. Visi šie Komisijos nutarimai ir savivaldybės sprendimas buvo priimti 

įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymą, kuriuo buvo pakeistas šilumos punktų priežiūros bei su tuo 

susijusių kainodaros klausimų reglamentavimas.  

 

Naujos Šilumos ūkio įstatymo nuostatos nustatė, jog nuo 2011 m. lapkričio 1 d. į šilumos ar karšto 

vandens kainas negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo 

(įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis, tai yra įstatymas panaikino galimybę 

šilumos kainas, atsižvelgiant į patiriamas sąnaudas, diferencijuoti pagal šilumos punktų nuosavybę. 

Pareiškėjas tvirtinto, kad Komisija ir savivaldybė, priimdamos skundžiamus nutarimus ir sprendimą, 

kuriais panaikino šilumos kainų diferencijavimą pagal šilumos punktų nuosavybę, pažeidė 

Energetikos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies 6 punktą, 15 straipsnio 2 dalį, Konstitucijos 

preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą bei 23 straipsnyje įtvirtintą nuosavybės apsaugos 

ir neliečiamumo principą. Šioje byloje Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą dėl kreipimosi į Lietuvos 

Respublikos Konstitucinį Teismą siekiant išaiškinimo, ar Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 

dalies (2011 m. spalio 11 d. redakcija) ir Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies (2011 m. rugsėjo 29 d. redakcija) nuostatos, 

nei vienai iš jų nenurodžius ir nedetalizavus tvarkos, kokiu būdu investicijos atliktos į šilumos 

punktų įrengimą/modernizavimą turėtų būti sugrąžintos, neprieštarauja Konstitucijos preambulėje 

įtvirtintam teisinės valstybės principui, teisėtų lūkesčių principui ir Konstitucijos 23 straipsniui, 

įtvirtinančiam nuosavybės apsaugos ir neliečiamumo principus. VAAT 2012 m. balandžio 2 d. 
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sprendimu Pareiškėjo prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą netenkino, o 

skundą atmetė kaip nepagrįstą.  

 

2012 m. sausio 9 d. kitas UAB ,,Litesko“ filialas ,,Kelmės šiluma“ pateikė skundą dėl Komisijos 2011 

m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. O3-425 „Dėl UAB ,,Litesko“ filialo ,,Kelmės šiluma“ šilumos kainos 

dedamųjų vienašališko nustatymo“ panaikinimo. Šis Komisijos nutarimas taip pat buvo priimtas 

įgyvendinant naująjį teisinį reguliavimą šilumos kainodaros srityje, neįtraukiant šilumos punktų 

nusidėvėjimo sąnaudų į šilumos kainas. Pareiškėjo argumentai buvo analogiški, kaip ir ankstesnėje 

byloje. Byla šiuo metu nagrinėjama. 

 

Kitoje panašioje byloje Pareiškėjas UAB ,,Litesko“ filialas ,,Vilkaviškio šiluma“ kreipėsi į teismą, 

prašydamas panaikinti Komisijos 2011 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl savivaldybių 

tarybų ir šilumos tiekėjų nustatytų šilumos kainų dedamųjų pakeitimų, įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 

įstatymo nuostatas“ 6 punktą, konstatuojantį, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. 

lapkričio 25 d. sprendimas Nr. B-TS-201 priimtas be pažeidimų. Pareiškėjas taip pat prašė kreiptis į 

Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl Šilumos ūkio įstatymo nuostatų atitikimo Lietuvos 

Respublikos Konstitucijai išaiškinimo. Byla dar neišnagrinėta. 

 

2011 metais pradėta administracinė byla pagal UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ skundą dėl 

Komisijos 2011 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-139 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų 

uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Alytaus energija“. Pareiškėjas prašė teismo 

panaikinti Komisijos 2011 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. O3-139, įpareigoti Komisiją iš naujo 

įvertinti leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose ir nustatyti planuojamo 

realizuoti karšto vandens kiekį, nustatyti atitinkamai pakeistas karšto vandens dedamąsias, kreiptis 

į LVAT su prašymu ištirti Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 39 punkto atitikimą Šilumos 

ūkio įstatymui, Energetikos įstatymui, Civiliniam kodeksui ir kitiems teisės aktams. VAAT 2011 m. 

lapkričio 17 d. nutartimi skundas buvo atmestas, dėl jo UAB „Litesko“ filialas „Alytaus energija“ 

padavė apeliacinį skundą. 

 

2011 metais buvo pradėtos nagrinėti analogiškos bylos pagal UAB „Litesko“ (filialai „Marijampolės 

šiluma“, „Druskininkų šiluma“, „Alytaus energija“, „Kelmės šiluma“, „Biržų šiluma“) ir UAB „Vilniaus 

energija“ skundus dėl Komisijos 2011 m. spalio 26 d. nutarimų. Skundžiamais nutarimais, 

įgyvendinant Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 

įstatymo nuostatas, buvo panaikintas šilumos kainų diferencijavimas pagal šilumos punktų 

nuosavybę. Pareiškėjai prašė panaikinti skundžiamus  Komisijos nutarimus ir įpareigoti Komisiją 

įvertinti ir numatyti negautų pajamų kompensaciją dėl galimai neteisėto šilumos punktų 

nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų padengimo sumažinimo (nutraukimo)  priėmus skundžiamus 

nutarimus. VAAT 2012 m. kovo 12 d. sprendimu skundas pagal pareiškėjo UAB „Litesko“ (filialai 

„Marijampolės šiluma“, „Druskininkų šiluma“, „Alytaus energija“, „Kelmės šiluma“, „Biržų šiluma“) 

buvo atmestas. Kitoje byloje nagrinėjimas tęsiamas.  

 

Taip pat buvo pradėta administracinė byla pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundą 

atsakovams Komisijai ir Energetikos ministerijai dėl institucijų veiklos ar neveikimo, įgyvendinant 

Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą. 
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Pareiškėjas prašo įpareigoti Energetikos ministeriją ir Komisiją priimti Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 

20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies ir Energetikos 

įstatymo 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus atitinkančią tvarką, kuri užtikrintų visų Pareiškėjo 

atliktų ir per šilumos kainą nepadengtų investicijų į šilumos punktų įrengimą/ jų modernizavimą 

sugrąžinimą. Sprendimas šioje byloje dar nėra priimtas. 

 

2011 metais pradėta nagrinėti administracinė byla pagal UAB ,,Litesko” filialo ,,Kelmės šiluma” 

skundą dėl Komisijos 2011 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3-322 „Dėl šilumos bazinės kainos 

dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui ,,Kelmės šiluma“ ir 2011 m. spalio 26 d. 

nutarimo ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui ,,Kelmės šiluma“ valdomo turto 

priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2011-2015 metams“. Pareiškėjas prašė panaikinti minėtus 

Komisijos nutarimus, kaip nepagrįstus, ir įpareigoti Komisiją atlikti turto priežiūros ir eksploatavimo 

(remonto darbų) plano derinimo su Pareiškėju procedūrą iš naujo bei atitinkamai pakeisti bazinės 

šilumos energijos kainos dedamąsias. Pareiškėjas nesutiko su Komisijos apskaičiuotomis 

vidutinėmis metinėmis remonto sąnaudomis. Pareiškėjas taip pat tvirtino, kad skundžiami 

nutarimai buvo priimti pažeidžiant pagrindinius Viešojo administravimo įstatymo, Komisijos darbo 

reglamento nustatytus procedūrinius principus, tame tarpe įstatymo viršenybės, teisėtumo, 

skaidrumo, proporcingumo ir objektyvumo principus, turėjusius užtikrinti objektyvų ir visapusišką 

visų su remonto sąnaudų apskaičiavimu ir nustatymu susijusių aplinkybių įvertinimą bei sprendimų 

pagrįstumą. VAAT Pareiškėjo skundą atmetė. Šiuo metu skundas nagrinėjamas apeliacinėje 

instancijoje. 

 

Alytaus miesto savivaldybė 2011 m. spalio 20 d. skundu kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti 

Komisijos 2011 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-252 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės 

,,Litesko“ filialui ,,Alytaus energija“ vienašališko laikinųjų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“4 ir 

5 punktus kaip nepagrįstus, tvirtindama, jog Komisija, vienašališkai nustatydama šilumos kainos 

dedamąsias bendrovei, neturėjo teisės įtraukti bendrovės patirtų, tačiau nepadengtų kuro 

sąnaudų, susidariusių per laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. 

Pareiškėjas taip pat laikė nepagrįstomis UAB ,,Litesko“ filialui ,,Alytaus energija“, priklausančių 

šilumos punktų priežiūros sąnaudas, susidariusias už laikotarpį nuo 2010 m. kovo 1 d. iki 2011 m. 

birželio 17 d. VAAT skundą atmestė kaip nepagrįstą. Dėl šio sprendimo Pareiškėjas pateikė 

apeliacinį skundą, kuris šiuo metu nagrinėjamas LVAT. 

 

Ukmergės rajono savivaldybės tarybai 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 nuo 2010 m. 

gegužės 30 d. vienašališkai nutraukus SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Dainavos energetika“ ir 

UAB „Šventupė“ šilumos ūkių 2000 m. gruodžio 20 d. modernizavimo ir renovacijos sutartį 

(pasirašytą tarp UAB „Ukmergės šiluma“ Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „Energijos taupymo 

centras“), Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2010 m. birželio 10 d. priėmė 

įsakymus Nr. 13-637 ir Nr. 13-636, kurių pagrindu išdavė šilumos tiekimo licencijas Nr. L4-ŠT-4 ir 

Nr. L4-ŠT-3 UAB „Ukmergės šiluma“ (verstis šilumos tiekimo veikla Šventupės gyvenvietės 

teritorijoje, Šilo katilinės aptarnavimo teritorijoje) ir UAB „Dainavos energetika“ (verstis šilumos 

tiekimo veikla Dainavos gyvenvietės teritorijoje) nepaisant to, kad Komisija 2003 m. lapkričio 18 d. 

nutarimu Nr. O3-87 yra išdavusi UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-1. 
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2011 metais toliau buvo tęsiami teisminiai procesai, susiję su Ukmergės šilumos ūkyje kilusiomis 

teisinėmis problemomis, kuriuose Komisija dalyvauja kaip šalis arba tretysis asmuo. LVAT priimti 

galutiniai ir neskundžiami sprendimai patvirtino Komisijos veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą. 

 

UAB „Miesto energija“ kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti Komisijos 2009 m. spalio 29 d. 

nutarimą Nr. O3-175 „Dėl šilumos bazinių kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Miesto 

energija“ ir įpareigoti Komisiją perskaičiuoti ir nustatyti naujas 2009-2011 metų laikotarpio šilumos 

kainų dedamąsias. Pareiškėjo teigimu, Komisija, nustatydama šilumos bazinių kainų dedamąsias, 

pažeidė Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas, neteisingai 

apskaičiavo sąnaudas elektros energijos technologinėms reikmėms, turto amortizacijos 

(nusidėvėjimo sąnaudas) sąnaudas, personalo ir darbo užmokesčio fondo sąnaudas, veiklos 

sąnaudas. VAAT pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą, konstatavęs, kad Komisija nepažeidė 

teisės aktų reikalavimų ir tinkamai taikė šilumos kainų nustatymą reglamentuojančius aktus. 

Pareiškėjas su apeliaciniu skundu kreipėsi į LVAT, prašydamas panaikinti VAAT 2010 m. kovo 19 d. 

sprendimą ir priimti naują sprendimą, panaikinant Komisijos 2009 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. O3-

175. LVAT 2011 m. spalio 10 d. nutartimi apeliacinį skundą atmetė. 

 

Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ kreipėsi į VAAT, prašydamas panaikinti Komisijos  

2010 m. spalio 5 d. nutarimą Nr. O3-204 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo 

sustabdymo“. Pareiškėjo teigimu, skundžiamas nutarimas yra nepagrįstas, nes UAB „Miesto 

energija“ licencijos galiojimas sustabdytas, nesant tam teisės aktuose įtvirtinto pagrindo ir 

neatitinka imperatyvių Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintų reikalavimų. VAAT 2010 m. 

gruodžio 31 d. sprendimu atmetė UAB „Miesto energija“ skundą kaip nepagrįstą, padarydamas 

išvadą, kad sustabdydama licencijos UAB „Miesto energija" galiojimą, Komisija pagrįstai gynė 

šilumos vartotojų teises ir teisėtus interesus, kol du ūkio subjektai (Ukmergės rajono savivaldybė ir 

bendrovė „Miesto energija") išspręs tarpusavio ginčą. Komisijos 2010 m. spalio 5 d. nutarimas 

atitinka Energetikos bei Šilumos ūkio įstatymų nuostatas, būtinumo ir proporcingumo principus, 

užtikrinant nepertraukiamą šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams artėjant žiemai, todėl yra 

teisėtas, pagrįstas ir nėra teisinio pagrindo jo naikinti. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ kreipėsi į 

LVAT, prašydamas panaikinti VAAT 2010 m. gruodžio 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – 

panaikinti Komisijos 2010 m. spalio 5 d. nutarimą Nr. O3-204 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos 

galiojimo sustabdymo“. LVAT 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi patenkino UAB “Miesto energija” 

apeliacinį skundą, panaikino VAAT 2010 m. gruodžio 31 d. sprendimą bei priėmė naują sprendimą 

– panaikino Komisijos 2010 m. spalio 5 d. nutarimą Nr. O3-204 “Dėl UAB “Miesto energija” 

licencijos galiojimo sustabdymo. 

LVAT pasisakė, kad ekstremalios situacijos metu teisės aktai nepriskyrė Komisijai specialių funkcijų 

ir pažymėjo, kad “Komisija, vertindama ūkio subjekto galimybes tiekti šilumą pagal galiojančią 

licenciją, turi vadovautis tik galutiniais ginčo rezultatais dėl šilumos tiekimo įrenginių valdymo ir 

negali savo sprendimais daryti poveikio tokio ginčo eigai, nes tai prieštarautų Komisijos 

kompetencijai”. 

 

UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“, Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos 

vartotojų gynimo lyga, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje kreipėsi į 

VAAT, prašydami panaikinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-06-10 

įsakymus Nr. 13-636 bei Nr. 13-637 ir jų pagrindu išduotas šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-3 
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UAB „Ukmergės šiluma“ ir Nr. L4-ŠT-4 UAB „Dainavos energetika“ Komisija byloje dalyvavo kaip 

tretysis asmuo). Pareiškėjų teigimu, skundžiami įsakymai prieštarauja Šilumos ūkio įstatymo 30 

straipsnio 4 daliai ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems įstatymų viršenybės 

bei nepiktnaudžiavimo valdžia principams. VAAT 2010 m. gruodžio 13 d. nusprendė panaikinti 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. birželio 10 d. įsakymus ir jų 

pagrindu išduotas licencijas. Teismas konstatavo, kad šie administraciniai aktai yra prieštaraujantys 

Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 4 daliai, jog licencijos šilumos tiekimo veiklai išduodamos 

neterminuotam laikui tik vienam asmeniui tam tikroje nustatytoje teritorijoje, ir Viešojo 

administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems įstatymų viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia 

principams. Atsakovas Ukmergės rajono savivaldybė kreipėsi į LVAT, prašydamas panaikinti VAAT 

2010 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundus atmesti kaip 

nepagrįstus, tačiau LVAT 2011 m. spalio 17 d. nutartimi atmetė Ukmergės rajono savivaldybės 

administracijos apeliacinį skundą.  

 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, 

prašydama panaikinti Komisijos 2010 m. liepos 30 d. nutarimą Nr. O3-146 „Dėl UAB „Miesto 

energija“ licencijos galiojimo panaikinimo“ ir įpareigoti Komisiją priimti naują sprendimą - išbraukti 

iš Komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 išduotos UAB „Miesto energija“ šilumos 

tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-1 priedo 2 punkto žodžius „Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų 

teritorijose“. Pareiškėjo teigimu, Komisija, priimdama skundžiamą nutarimą, netinkamai aiškino ir 

taikė teisės aktus, reglamentuojančius šilumos ūkio licencijuojamą veiklą. VAAT 2011 m. kovo 10 

d. sprendimu nutarė Ukmergės rajono savivaldybės skundą tenkinti. VAAT nusprendė panaikinti 

Komisijos 2010 m. liepos 30 d. nutarimą Nr. O3-146 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo 

panaikinimo“ ir įpareigoti Komisiją priimti naują sprendimą pakeisti 2003 m. lapkričio 18 d. 

nutarimu Nr. O3-87 išduotą UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-1, pakeistą 

2008 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. O3-87, t. y. būtent pakeisti licencijos, išduotos UAB „Miesto 

energija“, galiojimo teritoriją, išbraukiant iš licencijos teisę tiekti šilumą Šventupės, Dainavos ir 

Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybėje). Komisija kreipėsi į LVAT, 

prašydama panaikinti VAAT 2011 m. kovo 10 d. sprendimą ir Ukmergės rajono savivaldybės 

administracijos skundą atmesti. Ukmergės rajono savivaldybė pareiškė nušalinimą LVAT teisėjams, 

nagrinėjantiems bylą kaip galimai iš anksto turintiems neigiamą nuomonę į Ukmergės rajono 

savivaldybės administracijos veiksmus. LVAT 2012 m. vasario 3 d. sprendimu Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 2011 m. kovo 10 d. sprendimą panaikino, o pareiškėjo Ukmergės rajono 

savivaldybės skundą atmetė kaip nepagrįstą.  

 

 

2011 metais buvo tęsiamas administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas pagal Komisijos 

2010 m. sausio 15 d. surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą AB „City service“ 

atstovaujančiam asmeniui, V.T. Protokole Komisija nurodė, jog administracinėn atsakomybėn 

traukiamo asmens padaryta veika atitinka ATPK 997 straipsnio 1 dalį: ,,Valstybinės kainų ir 

energetikos kainų komisijos teisėtų nurodymų kainodaros energetikos bei šalto vandens tiekimo 

srityje nevykdymas užtraukia baudą pareigūnams nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų.“. 

Protokolas surašytas už tai, kad AB ,,City Service“ nepateikė Komisijai informacijos, reikalingos 

Komisijai pavestoms funkcijoms energetikos kainodaros srityje vykdyti. Šių duomenų Komisija 

prašė siekdama nustatyti, ar įmonė vykdo šilumos pardavimo veiklą, įvertinti tokios veiklos 
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teisėtumą bei nustatyti ar galutinis šilumos vartotojas – Vilniaus miesto savivaldybė – už šilumą 

atsiskaito pagrįstomis kainomis. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas, išnagrinėjęs administracinio 

teisės pažeidimo protokolą, 2010 m. balandžio 30 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo 

bylos teiseną V. T. atžvilgiu nutraukė, nesant administracinio teisės pažeidimo, numatyto LT ATPK 

997 str. 1 d., įvykio ir sudėties. Komisijai pateikus apeliacinį skundą, LVAT iš dalies patenkino 

Komisijos apeliacinį skundą ir grąžino bylą nagrinėti pirmosios instancijos teisme. Vilniaus miesto 2 

apylinkės teismas, pakartotinai išnagrinėjęs bylą, 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarimu pripažino V. T. 

kaltu padariusį administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 997 str. 1 d. ir paskyrė jam 

administracinę nuobaudą. Pareiškėjas apskundė pirmos instancijos teismo nutarimą, tačiau teismas 

atsisakė priimti apeliacinį skundą dėl praleisto įstatyme numatyto apeliacinio skundo padavimo 

termino ir byla nutraukta. Apeliantas kreipėsi į LVAT, prašydamas atnaujinti praleistą apeliacinio 

skundo pateikimo terminą, kurį teismas patenkino. LVAT, išnagrinėjęs bylą, paliko galioti pirmos 

instancijos teismo nutarimą paskirti administracinę nuobaudą, o V. T. Apeliacinį skundą atmetė. 

 

2011 metais išnagrinėta byla pagal pareiškėjo K. J. J. skundą dėl Komisijos 2011 m. spalio 12 d. 

rašto „Dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ turto nuomos sutarties sąlygų vykdymo“, kurioje pareiškėjas 

prašė panaikinti Komisijos 2011 m. spalio 12 d. sprendimą ir įpareigoti Komisiją iš naujo nagrinėti 

pareiškėjo prašymą, atliekant išsamų tyrimą šilumos ir karšto vandens kainų perskaičiavimui 

Vilniaus miesto gyventojams. 2012 m. kovo 12 d. sprendimu Vilniaus apygardos administracinis 

teismas atmetė pareiškėjo skundą. 

 

Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje buvo nagrinėjamas K. J. J. skundas dėl Komisijos 

veiksmų teisėtumo, t. y., ar Komisija, 2011 m. vasario 1 d. raštu pateikdama atsakymą, tinkamai 

įvertino ir išnagrinėjo pareiškėjo prašyme keliamą klausimą dėl šilumos kainų taikymo. 2011 m. 

kovo 14 d. sprendimu Vyriausioji administracinių ginčų komisija pareiškėjo skundą atmetė kaip 

nepagrįstą. Pažymėtina, kad pareiškėjas kreipėsi į VAAT su skundu dėl Komisijos 2011 m. vasario 1 

d. rašto ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2011 m. kovo 14 d. sprendimo 

panaikinimo. Byloje sprendimas nėra priimtas.  

 

Komisija dalyvavo kaip tretysis suinteresuotas asmuo byloje pagal UAB ,,Litesko“ filialo ,,Vilkaviškio 

šiluma“ skundą dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo savivaldybė, 

įgyvendindama naująjį teisinį reguliavimą šilumos sektoriuje, nebeįtraukė šilumos punktų 

nusidėvėjimo sąnaudų į šilumos kainas. Komisija taip pat buvo įtraukta trečiuoju suinteresuotuoju 

asmeniu administracinėje byloje pagal UAB ,,Litesko“ filialo ,,Marijampolės šiluma“ skundą dėl 

Marijampolės rajono savivaldybės tarybos sprendimo, pagal kurį šilumos punktų nusidėvėjimo 

sąnaudos nebeįtraukiamos į šilumos kainas.  

 

2011 metais Klaipėdos apygardos administraciniame teisme pradėta byla pagal pareiškėjo  

UAB „Litesko” filialo „Palangos šiluma” skundą atsakovui Palangos miesto savivaldybės tarybai dėl 

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-196 „Dėl tarybos 

2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T2-247 pakeitimo”. Komisija minėtoje byloje įtraukta kaip 

tretysis suinteresuotas asmuo. Pareiškėjas teismo prašė panaikinti Palangos miesto savivaldybės 

tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T2-196 „Dėl tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo  

Nr. T2-247 pakeitimo” ir įpareigoti Palangos miesto savivaldybės tarybą įvertinti bei numatyti  

UAB „Litesko” nustatomose reguliuojamose energetikos veiklų kainose UAB „Litesko” negautų 
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pajamų kompensaciją dėl neteisėto Energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies reikalavimų, 

neatitinkančių šilumos punktų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų padengimo sumažinimo 

(nutraukimo) priimant ir taikant Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. 

sprendimą Nr. T2-196 „Dėl tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T2-247 pakeitimo”. 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas administracinę bylą sustabdė iki VAAT bus išnagrinėta 

administracinė byla Nr. Ik-1730-XX/2012 ir įsiteisės procesinis sprendimas šioje byloje. 

 

2011 metais Komisija dalyvavo keliose civilinėse bylose, susijusiose su civiliniais santykiais šilumos 

sektoriuje, kaip išvadą duodanti institucija: buvo tęsiama byla pagal ieškovo UAB „Vilniaus 

energija“ atsakovui P. M. dėl skolos už šilumos energiją ir palūkanų priteisimo, pradėtos bylos 

pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui D. S. ir ieškovo UAB „Litesko“ filialo 

„Druskininkų šiluma“ ieškinį atsakovui V. M. Z. dėl skolos už šilumos energiją priteisimo. Šiose 

bylose buvo teiktos išvados dėl šilumos kiekio nustatymo ir paskirstymo metodų taikymo. Be to, 

Komisija 2011 m. teikė išvadas bylose pagal ieškovo UAB „Naujamiesčio būstas“ atsakovui P. M. 

dėl skolos už gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų eksploatavimą, komunalines ir 

priežiūros paslaugas priteisimo, taip pat civilinėje byloje pagal ieškovo P. M. atsakovams  

UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Naujamiesčio būstas“ dėl buto šilumos vartojimo sutarties 

pripažinimo nutraukta ir išlaidų už netinkamai vykdytą šilumos vartojimo sutartį priteisimo. 

 

Komisija teikė išvadas bylose pagal UAB ,,Vilniaus energija“ ieškinį atsakovei UAB „Vilniaus bočiai“, 

UAB ,,Dentara“ ieškinį 121-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai, AB „Šiaulių energija“ ieškinį 

A.B. bei AB ,,Šiaulių energija“ ieškinį G.A. individuliai įmonei. Komisija išvadose pagal savo 

kompetenciją teikė išaiškinimus dėl šilumos paskirstymo metodų taikymo pagrįstumo ir teisėtumo, 

pareigos apmokėti už šilumą, suvartotą daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, 

nepaisant to, kad vartotojas yra atsijungęs nuo centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, ir kitų 

susijusių klausimų. 

 

2011 metais Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme pradėta byla pagal UAB „Vilniaus energija“ ieškinį  

atsakovui A.J. dėl mokesčio už patiektą šilumos energiją, palūkanų iki ieškinio pateikimo teismui 

dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo A.J. Komisija 

byloje įtraukta kaip išvadą teikianti institucija. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas visiškai 

patenkino ieškovo – UAB „Vilniaus energija”, ieškinį dėl užmokesčio už patiektą šilumos energiją, 

palūkanų iki ieškinio pateikimo teismui dienos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo 

teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą 

atsakovui A.J. Atsakovas su apeliaciniu skundu kreipėsi į VAAT, prašydamas panaikinti Vilniaus 

miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – atmesti 

kaip nepagrįstą ieškovo reikalavimą priteisti iš Atsakovo A.J. skolą už šilumos energiją. 

 

Ieškovas A.J. kreipėsi į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą dėl įpareigojimo atsakovę  

UAB „Vilniaus energija“ perskaičiuoti nuo 2009-01-01 priskaičiuotą mokestį už ieškovui priskiriamą 

šilumos kiekį, skirtą namo bendrojo naudojimo patalpų šildymui ir toliau skaičiuoti šį mokestį, 

atimant karštam vandeniui paruošti sunaudotą energiją, jos kiekį apskaičiuojant pagal faktiškai 

pašildytą šalto vandens, kurį fiksuoja šilumos punkte esantis šalto vandens apskaitos prietaisas, 

įrengtas prieš karšto vandens ruošimo įrenginį. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas ieškovo ieškinį 

atmetė. Šioje byloje Komisija teikė savo išvadą. 
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2011 m. Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme pradėta byla ieškovo V.K. ieškinį atsakovui  

UAB „Vilniaus energija“ dėl apmokėjimo už šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti. 

Komisija minėtoje byloje įtraukta kaip išvadą teikianti institucija. Ieškovas teismo prašė įpareigoti 

atsakovą UAB „Vilniaus energija” grąžinti atsakovui permokėtą sumą už patiektą šilumos energiją 

karšto vandens temperatūrai palaikyti. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas ieškovo V. K. ieškinį 

grąžinti ieškovui ir prašymą dėl permokos už teikiamą šilumos energiją karšto vandens palaikymui 

grąžinimo atmetė. 

 

Ieškovas UAB „Vilniaus valda“ kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą su ieškiniu atsakovams 

D.B., G.B. dėl įsiskolinimo už šilumos energiją ir karšto vandens tiekimo paslaugas priteisimo. 

Ieškovas teismo prašė solidariai iš atsakovų ieškovo naudai priteisti skolą už suteiktas paslaugas ir 

delspinigių už ne laiku vykdomus sutartinius įsipareigojimus, motyvuodamas tuo, jog atsakovai už 

buto šildymo ir karšto vandens tiekimo paslaugas neatsiskaitė su ieškovu nuo 2010-06-01 iki 2011-

09-30, nors ieškovo ir atsakovų santykius aiškiai reglamentuoja sudaryta šilumos ir karšto vandens 

pirkimo-pardavimo sutartis, kuri įpareigojo ieškovą tiekti šilumą ir karštą vandenį, o atsakovą - 

apmokėti už suteiktas paslaugas. 

 

Pareiškėjas E.Z. kreipėsi į VAAT su pareiškimu Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos 

ministerijos, prašydamas teismo panaikinti 2011-11-07 Vyriausiosios administracinių ginčų 

komisijos sprendimą Nr. 3R-283 (AG-248/01-2011) ir panaikinti 2011-10-10 Energetikos 

inspekcijos sprendimą Nr. (13)2R-1066, įpareigoti Energetikos inspekciją atsakyti į pareiškėjo 

paklausimą. Komisija minėtoje byloje įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu. 

 

Pareiškėjas E.Z. kreipėsi į VAAT su pareiškimu Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos 

ministerijos, prašydamas teismo panaikinti 2011-11-16 Vyriausiosios administracinių ginčų 

komisijos sprendimą Nr. 3R-289 (AG-255/01-2011), panaikinti Energetikos inspekcijos sprendimą 

Nr. (13)2R-1126, įpareigoti Energetikos inspekciją išsamiai atsakyti į pareiškėjo paklausimą. 

Komisija minėtoje byloje įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu. 

 

2011 metais Panevėžio miesto apylinkės teisme pradėta byla pagal ieškovo  

AB „Panevėžio energija” ieškinį atsakovams UAB „Kaunuva”, I.K., UAB „Ūkininko rojus”. Ieškovas 

teismo prašė priteisti iš atsakovų skolas ir susidariusias palūkanas už suvartotą šilumos energiją 

šildymui. Panevėžio miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą ieškinį patenkinti iš dalies ir 

priteisė iš atsakovų UAB „Kaunuva“, UAB „Ūkininko rojus“ ir I.K. skolą ir palūkanas už priteistą 

sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Komisija teikė 

išvadą šioje byloje. 
 

 

14.3. Elektros sektorius 

2011 metais VAAT pradėta byla pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ skundą Energetikos 

ministerijai ir Komisijai dėl Energetikos ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 1-256 „Dėl 

elektrinių, kurioms nustatoma remtinos elektros energijos gamybos apimtis, sąrašo ir remtinos 

elektros energijos gamybos apimties ir masto 2012 metais bei prognozių nustatymo“ (toliau – 

Įsakymas) 1.2.1 punkto, Komisijos 2011 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3-317 „Dėl elektros 
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energijos supirkimo kainų iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų 2012 metams 

nustatymo“ 1 punkto, Komisijos 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. O3-334 „Dėl Valstybinės kainų 

ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-278 „Dėl viešuosius 

interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų nustatymo“ pakeitimo“ 3 ir 8 punktų dalyse, kuriomis 

nustatomos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos UAB „Vilniaus energija“ elektros 

energijos gamybos termofikacinėje elektrinėje Nr. 3. panaikinimo, įpareigojimo Energetikos 

ministeriją tinkamai nustatyti remtiną elektros energijos gamybos apimtį, atitinkančią Energetikos 

ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-219 patvirtintus Elektros energijos supirkimo iš 

bendrųjų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimus, 

atitinkamai įpareigoti Komisiją perskaičuoti bendriems šilumos ir elektros energijos gamintojams 

superkamos elektros energijos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšas ir lėšų biudžetą 

dalyje dėl UAB „Vilniaus energija“ termofikacinės elektrinės Nr. 3 2012 metams. Savo prašymą 

pareiškėjas motyvavo tuo, jog Energetikos ministras, priimdamas Įsakymo 1.2.1 punktą, pažeidė 

Taisyklių 9.1 punkte įtvirtintą remtinos apimties nustatymo formulę, taip pat Eneregtikos ministro 

2011 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-215 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 

teikimo tvarkos aprašo 16.2 punkte nustatytą pareigą argumentuoti, kodėl sumažina Pareiškėjo 

prašyme nurodytą remtiną apimtį ir nesilaikė įtvirtinto termino nustatyti remtiną apimtį. Atitinkamai 

skundžiamų Komisijos nutarimų punktai yra neteisėti, nes priimti remiantis Įsakymo 1.2.1 punktu. 

 

2011 metais Seimo nariai B. Vėsaitė, K. Daukšys, M. Varaška kreipėsi į LVAT su pareiškimu 

Energetikos ministerijai ir Komisijai dėl Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo  

Nr. 1-214 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašo 

nustatymo“ 1.2 punkto ir Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-215 „Dėl 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto 

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo (2010 m. spalio 8 d. įsakymo  

Nr. 1-283 redakcija) 4 punkto toje dalyje, kurioje apibrėžta pirmoji sąvoka – viešieji interesai 

elektros energetikos sektoriuje, 6.2 ir 8.2 punktų atitikimas Elektros energetikos įstatymo 2 

straipsnio 40 daliai bei Šilumos ūkio įstatymo 4 straipsnio 1 daliai, bei Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-215 „Dėl Viešuosius interesus 

atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Viešuosius interesus 

atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo (2010 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1-283 redakcija)  

25 punkto, Komisijos 2007 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. O3-82 „Dėl Viešuosius interesus 

atitinkančių paslaugų kainos skaičiavimo metodikos“ patvirtintos Viešuosius interesus atitinkančių 

paslaugų kainos skaičiavimo metodikos (2010 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. O3-245 redakcija)  

3 punkto ir Komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-328 „Dėl Viešuosius interesus 

atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Viešuosius 

interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo (2011 m. vasario 24 d. 

nutarimo Nr. O3-35 redakcija) 4 punkto atitikimo Elektros energetikos įstatymo 28 straipsnio 4 ir 5 

dalims. Pareiškėjai teismo prašė panaikinti minėtų teisės aktų ginčijamus punktus.  

 

Pareiškėjų teigimu, Lietuvoje galiojantis teisinis VIAP reguliavimas elektros energetikos ir šilumos 

ūkio sektoriuose yra prieštaringas – įgyvendinamieji teisės aktai, kuriuose turėtų būti 

detalizuojamos aptariamų įstatymų nuostatos, šiems įstatymams prieštarauja. Toks ydingas 

reguliavimas, anot pareiškėjų, daro žalą teisiniam valstybės stabilumui, iškreipia konkurenciją tarp 

elektros energetikos ir šilumos ūkio įmonių bei pažeidžia Europos Sąjungos teisės aktuose 
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nustatytus termofikacijos rėmimo principus. LVAT priėmė sprendimą bylą sustabdyti, kol 

Konstituciniame teisme bus išnagrinėta byla Nr. 34/2011. 

 

2011 metais VAAT pradėta administracinė byla pagal pareiškėjo AB „Achema” pareiškimą 

Vyriausybei, Energetikos ministerijai, Komisijai dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 

teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m.  

lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-215, 25 ir 26.2 punktų, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 

lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-

328, 4 punkto ir Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos 

nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2011 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. O3-166, 3 punkto 

atitikimo Lietuvos Respublikos energetikos įstatymui 15 straipsniui ir Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos įstatymo 28 straipsnio 4 ir 5 dalims, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 

straipsniui ir Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 patvirtintos 

Nacionalinės energetikos strategijos 13.10 punktui, taip pat dėl Energetikos ministro 2009 m. 

lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-214 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros 

energetikos sektoriuje sąrašo nustatymo” 1.2 punkto ir Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 

teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-215, 

4, 6.2 ir 8.2 punktų atitikties Energetikos įstatymo 2 straipsnio 19 daliai, Elektros energetikos 

įstatymo 2 straipsnio 40 ir 41 dalims bei Europos Sąjungos direktyvų 2003/54/EB ir 2009/72/EB 

nuostatoms bei Tarybos 2004 m. vasario 11 d. direktyvos 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, 

remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje ir iš dalies keičiančios 

Direktyvą 92/42/EEB, nuostatoms bei Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu 

Nr. X-1046 patvirtintos Nacionalinės energetikos strategijos 11.6, 11.7, 13.6 ir 13.7 punktams. 

Pareiškėjo teigimu, minėti Energetikos ministerijos ir Komisijos teisės aktai neatitinka aukštesnės 

galios teisės aktų ir nustato prieštaraujantį reguliavimą, t. y. nustato pareigą pareiškėjui kaip 

elektros energijos gamintojui mokėti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų mokestį, kurio nėra 

nustatyta aukštesnės galios teisės aktuose ir tuo remdamasis teismo prašo priteisti iš Lietuvos 

Respublikos valstybės AB „Achema” naudai padarytą žalą, t. y. atlyginti AB „Achema” nuostolius 

pagal skundo pateikimo dieną turimus įrodymus, priteisti iš Lietuvos valstybės pareiškėjo naudai 5 

proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. VAAT priėmė 

sprendimą bylą sustabdyti, kol LVAT išnagrinės administracinę bylą Nr. I-3-2011 pagal Seimo narių 

B. Vėsaitės, K. Daukšio, M. Varaškos skundą Energetikos ministerijai ir Komisijai. 

 

2011 metais VAAT pradėta administracinė byla pagal pareiškėjo UAB „Vilniaus energija” pareiškimą 

Komisijai dėl Komisijos 2011 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3-317 “Dėl elektros energijos supirkimo 

kainų iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų 2012 metams nustatymo” 1, 2 ir 3 punktų 

teisėtumo. Pareiškėjas teismo prašė panaikinti Komisijos 2011 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. O3-317 

„Dėl elektros energijos supirkimo kainų iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų 2012 

metams nustatymo” 1, 2 ir 3 punktus ir įpareigoti Komisiją perskaičiuoti UAB „Vilniaus energija” 

termofikacinės elektrinės Nr. 3, termofikacinės elektrinės Nr. 2 ir Salininkų katilinės elektrinės 

elektros energijos supirkimo kainą 2012 metams, taip, kad būtų padengtos šioje veikloje 

patiriamos būtinos sąnaudos.  

Taip pat sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į LVAT su prašymu ištirti, ar Komisijos 2011 metų 

gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-123 patvirtinta Elektros energijos, pagamintos termofikaciniu 

rėžimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos 
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nustatymo metodika neprieštarauja Energetikos įstatymo 3 straipsnio 1 daliai ir 15 straipsnio 2 

daliai. VAAT bylą sustabdė, kol VAAT bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1281-244/2012 

pagal UAB „Vilniaus energija“ skundą LR Energetikos ministerijai ir Komisijai. 

 

UAB „Vilniaus energija“ dar 2009 m. inicijavo teisminį procesą dėl Komisijos 2009 m. lapkričio 23 d. 

protokolinio sprendimo Nr. O2-45 ir lapkričio 24 d. nutarimo Nr. O3-216 „Dėl elektros energijos, 

kurią būtina supirkti 2010 metais, teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kainų 

nustatymo“ ir reikalavo įpareigoti Komisiją kompensuoti UAB „Vilniaus energija“išskaičiuotą 

permokos sumą, atimtą skaičiuojant elektros energijos, kurią būtina supirkti 2010 metais, teikiant 

viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kainą. VAAT skundą atmetė kaip nepagrįstą, 

konstatavęs, kad Komisija nepažeidė teisės aktų reikalavimų, nepadarė klaidų, nepiktnaudžiavo 

įgaliojimais, neperžengė diskrecijos ribų, laikėsi procedūrinių taisyklių, teisėtai ir pagrįstai pritaikė 

rodiklius, įvertindama prognozuotų pajamų neatitikimą ataskaitiniams duomenims, t. y. faktinėms 

pajamoms, bei nustatė pagrįstą ir teisėtą elektros energijos supirkimo kainą. Pareiškėjas VAAT 

2010 m. kovo 29 d. sprendimą apskundė LVAT. LVAT pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino, 

panaikino VAAT 2010 m. kovo 29 d. sprendimą ir grąžino bylą iš naujo nagrinėti pirmosios 

instancijos teismui. VAAT, iš naujo išnagrinėjęs pareiškėjo reikalavimus, 2011 m. birželio 3 d. 

sprendimu skundą atmetė. Pareiškėjas dar kartą skundėsi LVAT, kuris apeliacinį skundą tenkino iš 

dalies, panaikino VAAT sprendimą ir priėmė naują sprendimą panaikinti Komisijos 2009 m. lapkričio 

23 d. protokolinio sprendimo Nr. O2-45 1 punkto 3 dalį ir 2009 m. lapkričio 24 d. nutarimo Nr. O3-

216 „Dėl elektros energijos, kurią būtina supirkti 2010 metais, tiekiant viešuosius interesus 

atitinkančias paslaugas, kainų nustatymo“ 1.1-1.3 punktus. Likusią pareiškėjo skundo dalį atmetė. 

Komisija dėl prieštaringų sprendimo teiginių kreipėsi į LVAT su prašymu išaiškinti sprendimą. 
 

 

14.4. Vandens sektorius 

2011 metais Panevėžio apygardos administraciniame teisme pradėta administracinė byla pagal 

pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje pareiškimą Pasvalio rajono savivaldybės 

tarybai. Komisija minėtoje byloje įtraukta kaip tretysis suinteresuotasis asmuo. Pareiškėjas teismo 

prašė teismo įpareigoti Pasvalio rajono savivaldybės tarybą įgyvendinti LR geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto bei 22 straipsnio 5 dalies nuostatas ir 

artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti 2010 m. liepos 19 d. Komisijos nutarimu 

Nr.O3-128 suderintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Panevėžio 

apygardos administracinis teismas pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje prašymą 

patenkino ir įpareigojo Pasvalio rajono savivaldybės tarybą įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punkto bei 22 straipsnio 5 

dalies nuostatas ir artimiausiame savivaldybės posėdyje, tačiau ne vėliau kaip per mėnesį, 

patvirtinti Komisijos 2010 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. O3-128 suderintas geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas. Pasvalio rajono savivaldybės taryba Panevėžio 

apygardos administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. sprendimą apskundė LVAT. Išnagrinėjęs 

bylą, LVAT atsakovo Pasvalio rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą patenkino, Panevėžio 

apygardos administracinio teismo 2011-09-26 sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – 

pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje prašymą atmetė.  
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2011 metais VAAT pradėta nagrinėti administracinė byla pagal pareiškėjo V.D. skundą  

VĮ „Visagino energija” dėl Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo TS-57 

„Dėl vandens suvartojimo normų“ 2 dalies teisėtumo. Komisija byloje įtraukta trečiuoju 

suinteresuotu asmeniu. Pareiškėjas teismo prašė ištirti, ar skundžiamas sprendimas neprieštarauja 

(atitinka) Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1991 m. birželio 24 d. įsakymui Nr. 

79/76 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1507 „Dėl dujų, 

elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir 

eksploatavimo“ 1.4 punktui. VAAT sprendimu administracinę bylą dalyje dėl Visagino savivaldybės 

tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-57 2 p. atitikties LR statybos ir urbanistikos 

ministro 1991 m. birželio 24 d. įsakymui Nr. 79/76 nutraukė. Kitoje dalyje prašymo netenkino. 

Pripažino, kad Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-57 2 p. ta 

apimtimi, kuria nustatyta, kad butuose, kuriuose neįrengti šalto ir karšto vandens apskaitos 

prietaisai ir kuriuose gyventojai nėra deklaravę gyvenamosios vietos, šalto ir karšto vandens 

suvartojimo norma taikoma vienam žmogui, yra teisėtas ir prašymą dėl jo panaikino. Pareiškėjas 

minėtą VAAT sprendimą apskundė LVAT, kuris 2011-12-08 nutartimi apelianto V.D. apeliacinį 

skundą atmetė, taip pat nurodė, kad VAAT 2011-06-09 sprendimo dalis, kuria nuspręsta pripažinti, 

kad Visagino savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimo Nr. TS-57 „Dėl vandens suvartojimo 

normų“ 2 p. ta apimtimi, kuria nustatyta, kad butuose, kuriuose neįrengti stalo ir karšto vandens 

apskaitos prietaisai ir kuriuose gyventojai nėra deklaravę gyvenamosios vietos, šalto ir karšto 

vandens suvartojimo norma taikoma vienam žmogui, yra teisėtas ir prašymas dėl jo panaikinimo 

atmestas ir šią administracinės bylos dalį nutraukė. 

 

Komisija buvo įtraukta į bylą išvadą teikiančia institucija pagal UAB „Šiaulių vandenys“ ieškinį 

atsakovui UAB „TDL Oda“. Byloje Komisija pasisakė dėl nuotekų tvarkymo paslaugų kainos 

nustatymo ir taikymo kontrolės tvarkos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


