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ĮVADAS 
 
Nuolat keičiantis pasaulio rinkose kuro kainoms, joms pasiekus rekordines aukštumas ir vėl 
nukritus, 2008 metais energetikos sektorių ištiko šokas – taikomos kainos vartotojams nesiekė 
savikainos, būtinybė kelti paslaugų kainas didino nepasitenkinimą, augo grėsmė, kad ekonomikos 
recesijos metu gyventojai neišgalės atsiskaityti už teikiamas paslaugas. Esant nestabiliai 
ekonominei situacijai, Komisija susidūrė su iššūkiu prognozuoti energetikos išteklių kainas 
ateinantiems metams, kartu įvertinti reguliuojamų įmonių finansinę padėtį bei paaiškinti 
gyventojams kainų didėjimo priežastis. 
 
Ypač sunkios derybos dėl būsimų kainų vyko su elektros energetikos įmonėmis. Dar metų 
viduryje AB „VST“ paskelbus apie ketinimus išmokėti akcininkams daugiau negu 600 mln. Lt 
siekiančius dividendus, Komisija atliko tyrimą dėl išmokamų lėšų pagrįstumo ir kainodaros 
trūkumų, kurie leido įmonėms perkainojus turtą gauti daug didesnį pelną negu yra nustatyta 
viršutinėse kainų ribose. Komisija, matydama įmonių galimybę pasipelnyti vartotojų sąskaita dėl 
ydingų Elektros energetikos įstatymo nuostatų, ėmėsi iniciatyvos ir pasiūlė įstatymo 43 bei 44 
straipsnių pakeitimus, kurie apribotų galimą kainų augimą. Po ilgo ir įtempto visą rudenį trukusio 
darbo su AB „VST“, AB Rytų skirstomaisiais tinklais ir AB „Lietuvos energija“ Komisijai pavyko 
rasti kompromisą ir elektros energijos perdavimo bei skirstymo kainos 2009 metams nebuvo 
padidintos. Elektros energijos kainos vartotojams didėjo tik dėl išaugusių elektros energijos 
gamybos kainų. Skaičiuodama elektros energijos kainas 2010 metams, Komisija turės gerokai 
daugiau svertų, nes 2009 m. kovo 19 d. buvo priimtos Komisijos siūlytos Elektros energetikos 
įstatymo pataisos, kurios leis Komisijai spręsti, koks licencijuojamos veiklos turtas gali uždirbti 
įmonei pelną. Įstatyme numatyta viršutinių kainų ribų korekcija dėl efektyvumo, atliktų investicijų 
bei normatyvinio pelno viršijimo ir kt. 
 
2008 metų rudenį buvo iš naujo įvertinti didžiausios šalies dujų įmonės AB „Lietuvos dujos“ 
veiklos rezultatai, ateinančių penkerių metų planai ir prognozės bei nustatytos viršutinės kainų 
ribos 2009 – 2013 metams. Komisijai apie 50 mln. Lt sumažinus planuojamas įmonės išlaidas,  
AB „Lietuvos dujos“ pateikė valdybos nustatytas ir nuo 2009 m. sausio 1 d. numatytas taikyti 
reguliuojamas gamtinių dujų perdavimo, skirstymo ir dujų kainas buitiniams vartotojams. 
Patikrinusi šias kainas, Komisija nustatė, kad konkrečios kainos suskaičiuotos klaidingai ir nurodė 
AB „Lietuvos dujos“ ištaisyti klaidas. Tačiau bendrovė per nustatytą terminą neištaisė Komisijos 
nurodytų trūkumų, todėl Komisijai teko pasinaudoti Gamtinių dujų įstatymo jai suteikta teise ir 
nuo 2009 m. sausio 1 d. vienašališkai nustatyti AB „Lietuvos dujos“ reguliuojamų paslaugų kainas 
bei dujų kainas buitiniams vartotojams. 
 
Sunkūs metai buvo šilumos tiekimo įmonėms. 2008 metais taikyta vidutinė šilumos kaina 
gyventojams buvo 17,87 ct/kWh, kai savikaina siekė net 20,94 ct/kWh. Sparčiai besikeičiančios 
energetikos žaliavų kainos ir pavėluotas šilumos kainų perskaičiavimas įmonėms neleido 
subalansuoti finansinių srautų, trūkstant apyvartinių lėšų teko už kreditus pirkti kurą. Komisija, 
inicijavo Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, kuriuo siūloma, atsižvelgiant į kuro kainų pokytį, 
šilumos kainas perskaičiuoti kiekvieną mėnesį.  
 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje esminių pokyčių 2008 metais nevyko. 
Vis dar lieka neįgyvendinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostata dėl 
viešųjų vandens tiekėjų savivaldybių teritorijose paskyrimo. Šiuo metu vienoje savivaldybės 
teritorijoje veikia po keletą smulkių vandens tiekėjų, kurie negali užtikrinti tinkamos paslaugų 
kokybės, yra finansiškai nepajėgūs įgyvendinti plėtros projektų. Tik finansiškai bei vadyba 
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stiprios vandens tiekimo įmonės ateityje galės užtikrinti vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo 
paslaugų prieinamumą visiems vartotojams už optimalią kainą.  
 
Komisija Susisiekimo ministerijai pasiūlė inicijuoti teisės aktų pakeitimą ir atsisakyti transporto 
sektoriaus keleivių vežimo reguliavimo. Komisijos nuomone, ir keleivių vežimo tolimojo 
susisiekimo rinkoje, ir keleivių vežimo geležinkelių transportu rinkoje paslaugų tarifai turėtų būti 
grindžiami laisvos rinkos kainodaros klausimais, ką numato ir Transporto veiklos pagrindų 
įstatymas. Kaip parodė dešimties metų patirtis, dėl konkurencijos rinkoje dauguma vežėjų 
maksimalių Komisijos suderintų tarifų dydžių netaiko. 
 
Besikeičiant ekonominei situacijai, atsirandant naujiems reguliuojamų rinkų santykiams, 
Komisijai 2009 metais teks spręsti naujai kylančias problemas bei surasti atsakymus į daugelį 
klausimų. Visų pirma turime rengtis Ignalinos atominės elektrinės uždarymui ir sukurti sąlygas 
elektros rinkai funkcionuoti. Komisija jau ne tik nustatinės kainas monopolinėms paslaugoms, bet 
ir bus rinkos taisyklių bei rinkos dalyvių tarpusavio santykių prižiūrėtoja. Šiemet būtina patvirtinti 
suvienodintus kainodaros bei investicijų vertinimo principus visiems reguliuojamiems energetikos 
sektoriams. Aiškiai apibrėžti monopolinių paslaugų kainodaros reguliavimo principai turėtų 
sumažinti įtampą tarp vartotojų ir tiekėjų bei galėtume tikėtis daugiau pasitikėjimo Komisija kaip 
kvalifikuota reguliavimo institucija. 
 
Jau parengtas atskiras Komisijos įstatymo projektas, kuriuo siekiama stiprinti reguliuotojo 
instituciją bei detaliau reglamentuoti jos teises ir pareigas. Reguliuotojo stiprinimas yra 
pabrėžiamas ir Europos Sąjungos teisės aktuose. Šiuo metu Komisijos funkcijos yra išdėstytos 
Energetikos, Šilumos, Elektros energetikos, Gamtinių dujų ir kituose įstatymuose, todėl kartais 
kyla problemų dėl Komisijos darbo principų nuoseklaus ir vienodo apibrėžimo. Įstatymo projektu 
siūloma detalizuoti ir sutelkti viename teisės akte Komisijos galias, ginant vartotojų interesus, bei 
sukurti aiškų ir skaidrų reguliuojamų kainų nustatymo procesą. Siekiant, kad Komisijos 
sprendimai būtų kuo labiau pagrįsti ir objektyvūs, įstatymo projekte numatyta teisė pasitelkti 
nepriklausomus auditorius ir ekspertus, samdyti kitų sričių specialistus, šviesti vartotojus ir jų 
teises ginančias organizacijas ir t. t. Tikimės, kad įgyvendinant šiuos tikslus, Seimas pritars 
mišriam Komisijos finansavimui – dalis biudžeto būtų surenkama iš reguliuojamo sektoriaus, dalis 
gaunama iš valstybės biudžeto. Ši praktika yra plačiai taikoma kitose Vakarų Europos šalyse. 
 
Komisija ieškos sprendimų, padėsiančių gyventojams ir verslui lengviau išgyventi ekonominio 
nuosmukio situaciją. Todėl tikimės, kad Komisijos iniciatyvos keisti reguliavimo filosofiją bei 
principus bus sutinkamos palankiai, o kritika – konstruktyvi.  
 
 
 
 
Komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys
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Kaip matyti iš pateiktos 1 lentelės, bendrasis įmonių pelningumas 2008 metais sumažėjo, tačiau tai 
buvo sąlygota perkamos elektros energijos kainų padidėjimo 2008 metais, palyginti su 2007 
metais. Veiklos pelningumas mažėjo AB „VST“ ir ypač AB Rytų skirstomuosiuose tinkluose. 
Jeigu, skaičiuodami veiklos pelningumo rodiklį, neįvertintume nusidėvėjimo sąnaudų, tai šis 
rodiklis mažėtų visose trijose įmonėse. Tačiau visose įmonėse padidėjo veiklos sąnaudų 
(nevertinant nusidėvėjimo) pardavimuose rodiklis, iliustruojantis, kaip efektyviai bendrovė valdo 
savo veiklos sąnaudas. Kaip matome, didžiausią veiklos sąnaudų kiekį pardavimuose turi AB Rytų 
skirstomieji tinklai. Išanalizavus kitus įmonių pateiktus ataskaitinius duomenis, galima daryti 
išvadą, kad     2008 metais, palyginti su 2007 metais, išaugo bendros sąnaudos, tenkančios vienai 
parduotai kilovatvalandei. AB Rytų skirstomuosiuose tinkluose šios sąnaudos padidėjo net 31 
proc., eliminavus nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimą, veiklos sąnaudų padidėjimas vienos 
parduotos elektros energijos kilovatvalandei yra 13,7 proc. AB „VST“ sąnaudos vienai parduotai 
kilovatvalandei padidėjo 6 proc. Todėl galima daryti išvadą, kad įmonės didino savo veiklos 
sąnaudas, nepaisydamos to, kad buvo deklaruojamas sąnaudų efektyvinimas. Tik AB „Lietuvos 
energija“ perdavimo sistemos operatoriaus veiklos sąnaudos, nevertinant nusidėvėjimo sąnaudų, 
vienai perduotos elektros energijos kilovatvalandei mažėjo 5,1 proc. 
Bendrasis skolos koeficientas visose bendrovėse yra žemas, tai reiškia, kad bendrovės skolinasi 
nedaug. Skolos lygis nuosavybėje daugiausia išaugo AB „VST“, nes įmonė, išmokėdama 
akcininkams dividendus, pasinaudojo banko paskola. 

 
1.4. PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
 
Komisija pernai daugiausia vartotojų klausimų sulaukė dėl sąlygų ir kainos, norint prijungti naują 
objektą prie elektros tinklų. Sodininkų bendrijos buvo nepatenkintos, kad skirstomieji tinklai siūlo 
per mažą kainą, išperkant jų valdomą elektros tinklą. Gamybos ir paslaugų įmonės nenorėjo sutikti 
su elektros tarifų diferencijavimu į galios ir energijos dedamąsias bei abejojo, ar teisingai tarifai 
diferencijuojami pagal skirtingus įtampų lygius. 
 
Įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas reglamentuoja Ūkio ministerijos 
patvirtintos energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų prijungimo prie veikiančių 
energetikos įmonių objektų taisyklės. Naujieji vartotojai turi padengti operatoriui 40 proc. 
prijungimo paslaugos sąnaudų. Likusią sąnaudų dalį dengia tinklų operatorius. Prijungimo 
paslaugos kaina gali būti nustatoma pagal vieną iš dviejų būdų – pagal Komisijos patvirtintus 
įkainius arba pagal naujojo vartotojo įrenginių prijungimo sąmatinę vertę (nuo 2008 m. rugsėjo  
1 d. pagal projekto faktinę vertę).  
Prijungimo įkainiai yra diferencijuoti tik pagal galią ir atstumą, tačiau iš tikrųjų prijungiant 
vartotoją atliekami labai įvairūs darbai, kurie nėra įvertinti atskirais įkainiais ir dažnai vartotojai, 
mokėdami pagal patvirtintą prijungimo įkainį, užmoka daugiau nei operatorius patiria sąnaudų, 
nes šis atlieka tik labai smulkius darbus. Todėl prijungimo įkainiai turėtų būti smulkiau 
diferencijuoti, kad apimtų kiek galima daugiau prisijungimo atvejų ir tiksliau atspindėtų su tuo 
susijusias sąnaudas. 
Daugiausia ginčų tarp vartotojo ir elektros tinklų įmonės kildavo tada, kai išduodant sąlygas 
prisijungimui, projektuotojai sąmatoje pateikdavo didesnę prisijungimo paslaugos kainą, nei 
faktiškai kainavo atlikti darbus. Kadangi sutartis sudaroma ir įmoka nustatoma pagal projekto 
sąmatinę vertę, tai naujasis vartotojas tinklų įmonei dažnai sumokėdavo daugiau nei 40 proc. 
faktinių prijungimo sąnaudų. Ši daug ginčų sukėlusi tvarka buvo pakeista ir nuo 2008 m.  
rugsėjo 1 d. naujieji vartotojai moka 40 proc. faktinių prijungimo išlaidų.  
 
Tačiau manyti, kad iš ankstesnės prijungimo tvarkos pelnosi tinklų įmonės, nereikėtų. Nustatant 
viršutines elektros kainų ir paslaugų ribas, vartotojų įrenginių prijungimo pajamos yra atimamos iš 

10 
 



 

bendro skirstomųjų tinklų operatorių pajamų lygio, ir atitinkamai yra mažinamos viršutinės kainų 
ribos. Todėl naujiems vartotojams sumokėjus daugiau, pinga elektros energijos kaina galutiniams 
vartotojams.  
Komisija mano, kad vartotojų mokamas prijungimo prie tinklų mokestis turėtų ekonomiškai 
apriboti vartotojų galimybę nepagrįstai reikalauti didesnės nei reikia leistinosios galios ir neleisti 
neracionaliai plėtoti elektros tinklų, nes priešingu atveju visi esami elektros energijos vartotojai 
subsidijuoja naujai norinčius prisijungti vartotojus. 
 
Nerimsta diskusijos tarp vartotojų ir tiekėjų dėl galios dedamosios taikymo elektros tarifuose. Šiuo 
metu galios dedamoji yra taikoma visiems vartotojams, išskyrus buitinius pirmosios grupės 
vartotojus. Pagrindiniai galios dedamosios tikslai yra padengti pastoviąsias skirstomųjų tinklų 
sąnaudas ir siųsti vartotojams signalą racionaliai išnaudoti savo leistinąsias užsakytas galias. 
Pirmojo tikslo galios dedamosios taikymas nepasiekia, nes iš galios dedamosios gaunama tik labai 
nedidelė pajamų dalis, kai tuo tarpu pastoviosios sąnaudos skirstomuosiuose tinkluose sudaro apie 
80 proc. visų sąnaudų. Todėl šiuo aspektu galima teigti, kad galios dedamosios dydis nėra per 
didelis. Galios dedamosios ir mokėjimo planų įvedimas vidutinės ir žemos įtampos tinklų 
vartotojams parodė, jog vartotojų skatinimas efektyviau išnaudoti turimas galias davė teigiamų 
rezultatų. Buvo atsisakyta nereikalingų perteklinių pajėgumų, o turimos leistinos galios 
išnaudojamos efektyviau. Per 2004-2008 metus AB Rytų skirstomuosiuose tinkluose bendras 
apkrovimo koeficientas (vartotojų turimos galios išnaudojimas) vidutinės įtampos tinkluose 
padidėjo iki 23 proc. arba buvo atsisakyta apie 479 MW galios. Per 2006-2008 metus žemos 
įtampos tinkluose padidėjimas siekė 10,8 proc. arba buvo atsisakyta apie 116 MW leistinosios 
naudoti galios. AB „VST“ analogiški rodikliai būtų: 26 proc. arba 182 MW vidutinės įtampos 
tinkluose (nuo 2005 m.) ir 11,2 proc. arba apie 150 MW žemos įtampos tinkluose. Reikėtų 
pastebėti, kad atsisakoma vartotojų leistinoji galia reiškia, jog elektros tinklas yra išnaudojamas 
efektyviau, o prijungiant naujus vartotojus nereikia statyti naujų įrenginių, užtenka jau esamų. Dėl 
mokėjimų už leistiną galią atsiradę kasmetiniai pokyčiai rodė, kad didėjant elektros energijos 
suvartojimui, pajamų už galios dedamąją dalis bendrose pajamose mažėja, galių panaudojimo 
efektyvumas didėja, o vartotojai siekia efektyviau panaudoti tinklo galias. Tačiau reikėtų paminėti, 
kad perteklinių galių atsisakymas didesnis buvo tik pirmaisiais dvinario tarifo taikymo metais, o 
vėliau kasmet kisdavo apie 1-2 proc. ir praėjusiais metais efektas buvo nedidelis bei efektyvumas 
netgi pradėjo šiek tiek mažėti. Dėl to Komisija visuomeniniams tiekėjams pavedė peržiūrėti 
elektros tarifų struktūrą ir diferencijavimo principus bei parengti ir su Komisija suderinti elektros 
energijos kainų diferencijavimo metodikas. 
 
Elektros sektoriuje aktuali problema yra susijusi su sodininkų elektros tiekimo turto išpirkimu. 
Konfliktai kyla dėl to, kad, sodininkų manymu, išperkamo turto vertė, kurią nustato skirstymo 
bendrovės AB „VST“ ir AB Rytų skirstomieji tinklai, yra gerokai mažesnė, negu mano patys 
sodininkai. Prieš išperkant turtą elektros skirstymo bendrovėms sodų bendrijos turi pačios 
eksploatuoti savo elektros tinklą ir pačios surinkti mokesčius už suvartotą elektros energiją. Ši 
veikla yra pakankamai sudėtinga, nes sunku rasti bendrą kalbą visiems bendrijos nariams dėl 
tinklų atnaujinimo, be to, reikia samdyti atestuotus specialistus prižiūrėti tinklą, taip pat pasitaiko 
nesąžiningų vartotojų, už kurių grobstomą elektros energiją turi sumokėti likę vartotojai. Todėl 
dažnai sodininkų bendrijos prašo skirstomųjų tinklų išpirkti jų valdomą elektros tiekimo tinklą, 
tačiau nesutaria dėl kainos.  
Komisijos požiūriu, išperkamo sodininkų turto vertė turėtų būti tokia, kad dėl to nedidėtų kaina 
likusiems elektros vartotojams. Už brangiai įsigytą sodininkų elektros tiekimo tinklą tektų mokėti 
visiems likusiems elektros vartotojams, nes sąnaudos už įsigytą turtą yra tarifo sudėtinė dalis. Taip 
pat reikia įvertinti, kad tą turtą reikės eksploatuoti, rekonstruoti, statyti naujus apskaitos prietaisus, 
tačiau elektros suvartojimas dėl to nepadidės, t. y. elektros tinklų įmonė papildomų pajamų už tai 
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Baltijos šalių rinkos sukūrimas ir veiklų atskyrimas užtikrintų dujų tiekimo saugumą ir 
patikimumą bei sudarytų galimybę kiekvienam dujų vartotojui laisvai pasirinkti dujų tiekėją ir 
ieškoti rinkoje pigesnių dujų. Nors Estija ir Lietuva yra atvėrusios gamtinių dujų rinkas, tačiau tai 
yra tik formalumas, kuris šiuo metu jokios naudos gamtinių dujų vartotojams neduoda. 
Be gamtinių dujų tiekimo klausimų, norint garantuoti gamtinių dujų rinkos veikimą, būtina 
užtikrinti skaidrų ir nediskriminacinį trečiosios šalies priėjimą prie gamtinių dujų transportavimo 
tinklų. Todėl reguliavimo institucijos privalo kontroliuoti, kaip dujų perdavimo sistemos 
operatoriai perdavimo sistemos aktualiuose taškuose, t. y. taškuose, kur galima fizinė sistemos 
perkrova, skelbia informaciją apie laisvas galias bei teikiamų paslaugų kainas.  
Apibendrinant galima konstatuoti, kad Baltijos šalių dujų rinka realiai funkcionuos tada, kai ji bus 
sujungta su kitų ES šalių rinka, turės daugiau išorinių tiekėjų ir bus užtikrintas skaidrus bei 
nediskriminacinis trečios šalies priėjimas prie gamtinių dujų tinklų. 
 
2.2. INVESTICIJOS Į GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIŲ 
 
2.2.1. Dujų įmonių investicijos ir jų rodikliai 
 
Dujų sektoriuje pagrindinė investicijų dalis yra skiriama dujotiekių plėtrai ir naujų vartotojų 
prijungimui bei Nacionalinėje strategijoje numatytų Lietuvos energetikos saugumo priemonių 
įgyvendinimui. Vadovaujantis Energetikos įstatymo nuostatomis, Komisijai pavesta įvertinti dujų 
įmonių investicijų pagrįstumą. Komisija 2008 metais suderino du investicijų projektus. 
Vienas iš jų – AB “Lietuvos dujos” projektas dėl kompresorių stoties ir magistralinio dujotiekio 
nuo Šakių iki Kaliningrado srities statybos ir Šakių dujų apskaitos stoties (DAS) išplėtimo. 2009 
metais, uždarius Ignalinos atominę elektrinę ir padidėjus gamtinių dujų suvartojimui, perdavimo 
sistemos operatorius turi būti pasirengęs transportuoti ne mažiau kaip 5 mlrd. m3 dujų per metus.  
Be to, AB „Lietuvos dujos“ yra gavusi AAB „Gazprom“ prašymą 2010 m. padidinti tranzitu 
perduodamų dujų kiekį iki 2,5 mln. m3 per metus. Įvertinusi padidėsiančius transportuojamų į 
Lietuvą ir perduodamų tranzitu dujų srautus, bendrovė planuoja didinti transportavimo pajėgumus. 
Projekto vertė – 268,5 mln. Lt, įgyvendinimo terminas – 2010 metai. Komisijos vertinimu šis 
projektas sudarytų galimybes 19 proc. sumažinti 2008 m. galiojančią perdavimo kainos viršutinę 
ribą.  
Antrasis investicijų projektas – UAB „Druskininkų dujos“ vykdoma Druskininkų miesto 
dujotiekio plėtra. Įgyvendinus šį projektą, prie skirstomojo dujotiekio bus prijungta per 1000 
Druskininkų miesto buitinių vartotojų. Projekto vertė sudaro 1,99 mln. Lt, jis vykdomas iš 
skolintų lėšų. Investicijų projektas atitinka gamtinių dujų sektoriaus plėtros tikslus, t. y. suteikia 
Druskininkų miesto gyventojams galimybę naudoti patogų ir ekologišką kurą, pakeičiant juo 
brangesnes suskystintas dujas.  
Visi gamtinių dujų transportavimo magistraliniai ir pagrindinė dalis skirstymo vamzdynų 
priklauso AB „Lietuvos dujos“, todėl į dujotiekių plėtrą daugiausiai investuoja būtent ši įmonė. 2 
lentelėje parodytos AB „Lietuvos dujos“ investicijos per 2005-2008 metus. 2008 metais į gamtinių 
dujų perdavimo ir skirstymo veiklą įmonė investavo 107,6 mln. Lt, t. y. maždaug tiek pat, kiek ir  
2007 metais. Gamtinių dujų tinklų plėtrai 2008 metais bendrovė išleido 69 proc. visų 
investicijoms skirtų lėšų, turto atstatymui ir rekonstrukcijai, dujų sistemų išpirkimui – 23 proc., 
naujo turto įsigijimui – 8 proc.  
Į Lietuvos vartotojams skirtų magistralinių dujotiekių statybą AB „Lietuvos dujos“ investavo  
34,7 mln. Lt, o į skirstymo dujotiekių - 50 mln. Lt. Dalį lėšų skirstomajam dujotiekiui (28,8 mln. 
Lt) įmonė gavo iš naujų vartotojų prijungimo įmokų. 
Iš smulkesnių Lietuvos gamtinių dujų įmonių reikėtų išskirti UAB „Intergas“. Ši bendrovė turi 
teisę skirstyti gamtines dujas Druskininkų ir Mažeikių savivaldybės vartotojams. UAB „Intergas“ 
2008 metais vykdė gamtinių dujų sistemos plėtrą Mažeikių savivaldybėje ir investavo 3,3 mln. Lt.  

14 
 



 

Apibendrinant viso dujų sektoriaus investicijas, yra suskaičiuotos santykinės investicijos, 
tenkančios produkcijos vienetui (vienam tūkstančiui kubinių metrų transportuojamų dujų) per  
2005-2008 metus.   
Santykinių investicijų į perdavimo veiklą diagrama parodyta 9 pav. Šioje diagramoje parodytos tik 
pačios įmonės turimos ir iš išorės pritrauktos lėšos, t. y. nebuvo įskaičiuoti vartotojų sumokėti 
prijungimo prie perdavimo tinklų mokesčiai. Be to, nerodomos investicijos, kurios buvo priskirtos 
dujų transportavimui tranzitu. 

 
2 lentelė. AB „Lietuvos dujos“ 2005 – 2008 m. investicijos 

Rodikliai Mato 
vienetai 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. Iš viso  

2005-2008 m. 
Nutiesta naujų 

gamtinių dujų tinklų km 241 277 295 239,2 1052,2 

Rekonstruota 
gamtinių dujų tinklų km 37 16 26 8,2 87,2 

Išpirkta bendrojo 
naudojimo sistemų km 46 26 35,9 12,8 120,7 

Prijungtų naujų 
vartotojų skaičius vnt. 4208 5177 5926 5866 15311 

Investicijos į dujų 
transportavimą mln. Lt 130,5 121,7 107,3 107,6 467,1 

Iš jų: dujų 
perdavimas mln. Lt 85,3 62,1 49,1 41,9 238,4 

dujų paskirstymas mln. Lt 45,2 59,6 58,2 65,7 228,7 
Investicijų 

finansavimo 
šaltiniai: 

mln. Lt 130,5 121,7 107,3 107,6 359,5 

Iš jų: nuosavos lėšos mln. Lt 84,3 97,3 81,8 78,8 342,2 
kitos lėšos mln. Lt 46,2 24,4 25,5 28,8 124,9 
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Siekdama išspręsti investicijų vertinimo problemą, Komisija yra pasiūliusi pataisas Gamtinių dujų 
įstatymo pakeitimo projektui, kad, koreguojant viršutines paslaugų kainų ribas, būtų vertinami su 
Komisija suderintų investicijų rodikliai.  
 
2.3. GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS KAINODARA  

 
2.3.1. Gamtinių dujų kainos 
 
2008 metais baigėsi didžiausios šalies dujų įmonės AB „Lietuvos dujos“ trejų metų trukmės kainų 
reguliavimo periodas. Todėl Komisija turėjo įvertinti praėjusio laikotarpio įmonės veiklos 
rezultatus, ateinančių penkerių metų planus bei prognozes ir nustatyti viršutines kainų ribas 2009 – 
2013 metams.  
 
Viršutinėms reguliuojamos dujų veiklos kainoms nustatyti AB „Lietuvos dujos“ pateikė Komisijai 
labai ambicingus planus: 2009-2013 metams bendrovė suplanavo 1049 mln. Lt investicijas,  
(2,7 karto didesnes nei buvo planuota praėjusiam 2005-2008 metų periodui) ir 388 mln. Lt 
vidutines metines dujų veiklos sąnaudas (39,5 proc. didesnes negu 2008 metais). 
 
Išanalizavusi ir įvertinusi įmonės pateiktus duomenis, Komisija net 50,1 mln. Lt sumažino įmonės 
planuojamas metines sąnaudas. AB „Lietuvos dujos“ leista didinti gamtinių dujų viršutines ribas 
tik dėl planuojamų įgyvendinti investicijų, kurios užtikrins gamtinių dujų kainų buitiniams 
vartotojams tiekimo saugumą, bei dėl išaugusių sąnaudų technologinėms reikmėms ir darbo 
užmokesčiui. Sąnaudos technologinėms reikmėms (patiriami nuostoliai vamzdynuose) didėjo tik 
dėl pabrangusių importuojamų dujų kainų, darbo užmokesčio fondą leista šiek tiek didinti tik 
atsižvelgus į penkerių metų ateities perspektyvas. 
 
Komisijai nustačius viršutines AB „Lietuvos dujos“ kainų ribas, įmonė pateikė valdybos 
nustatytas ir nuo 2009 m. sausio 1 d. numatytas taikyti reguliuojamas gamtinių dujų perdavimo, 
skirstymo ir dujų kainas buitiniams vartotojams. Patikrinusi šias kainas, Komisija nustatė, kad 
konkrečios kainos suskaičiuotos klaidingai ir nurodė AB „Lietuvos dujos“ ištaisyti klaidas. Tačiau 
bendrovė per nustatytą terminą neištaisė Komisijos nurodytų trūkumų, todėl Komisijai teko 
pasinaudoti Gamtinių dujų įstatymo jai suteikta teise ir nuo 2009 m. sausio 1 d. vienašališkai 
nustatyti AB „Lietuvos dujos“ reguliuojamų paslaugų kainas bei dujų kainas buitiniams 
vartotojams. 

 
2.3.2. Kainos sudėtis 
 
Galutinė gamtinių dujų kaina vartotojams yra sudaryta iš 4 dalių: perdavimo, skirstymo, tiekimo ir 
pačių dujų importo kainos. Perdavimo kainą sudaro dujų transportavimo magistraliniais tinklais 
sąnaudos; skirstymo kainą – dujų transportavimo skirstomaisiais tinklais sąnaudos; dujų tiekimo 
kainą – apskaitos ir įmokų iš gyventojų surinkimo sąnaudos (11 pav.) Skaičiuojant perdavimo, 
skirstymo ir tiekimo kainas, pirmiausiai yra nustatomos šių kainų viršutinės ribos trejų (nuo  
2008 m. – penkerių) metų laikotarpiui, o paskui tos kainos diferencijuojamos tarp vartotojų grupių 
pagal kiekvienos grupės sąnaudas.  
11 pav. parodytos konkrečios kainos, kurios galiojo 2008 metais buitiniams vartotojams, 
vartojantiems dujas individualių namų apšildymui, t. y. suvartojantiems iki 20 000 m³ gamtinių 
dujų per metus. Vartotojams, kurie dujas vartoja tik dujinėms viryklėms, t. y. suvartoja iki 800 m³ 
dujų per metus, kainos formavimo schema yra analogiška, tik įskaičiuojama didesnė skirstymo 
kaina (0,50 Lt/m³) ir mažesnė perdavimo bei tiekimo kaina. Maždaug 70 % vidutinės gamtinių 
dujų kainos gyventojams sudaro dujų importo kaina.  
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Likvidumo 
koeficientas  0,4 0,7 1,4 1,1 0,6 1,2 

Nuosavybės grąža % 0,3 1,9 41,7 1,7 -1,0 22,4 
Turto grąža % 0,2 1,5 18,6 1,3 -0,7 10,8 

 
2008 metais, palyginti su 2007 metais, AB „Lietuvos dujos“ pardavimų pajamos perdavimo 
veikloje išaugo 25,7 proc., o veiklos sąnaudos – 5 proc. Kaip matyti iš lentelės, nuo 91,6 proc. iki 
76,5 proc. sumažėjusios veiklos sąnaudos leido įmonei padidinti grynąjį pelningumą nuo 3 proc. 
iki 14,2 proc., o pelnas iki mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo (EBITDA) padidėjo nuo 64,5 mln. 
Lt iki 84,5 mln. Lt. Atitinkamai padidėjo ir nuosavybės bei turto grąža.  
Skirstymo veikla įmonei nebuvo tokia sėkminga: pardavimo sąnaudų augimas sudarė net 89 proc., 
o pardavimo pajamų – tik 3 proc. Be to, išaugo ir veiklos sąnaudos pardavimuose. Tokį ryškų 
sąnaudų padidėjimą lėmė darbo užmokesčio ir sąnaudų technologinėms reikmėms didėjimas 
(technologinėms reikmėms naudojamos tos pačios pabrangusios dujos). Dėl išaugusių sąnaudų 
skirstymo veikla įmonei tapo nuostolinga: grynasis pelningumas nuo 8,3 proc. smuktelėjo iki  
-3,8 proc., o EBITDA - nuo 45,1 mln. Lt sumažėjo iki 25,8 mln. Lt. Likvidumo koeficientas tiek 
2007 metais, tiek 2008 metais buvo mažesnis už 1, o tai rodo, kad įmonei gali pritrūkti apyvartinių 
lėšų.  
Tiekimo veiklos pelningumas taip pat sumažėjo, nes 2008 m. visa tiekimo veikla jau tapo 
reguliuojama ir įmonė negalėjo taikyti pačios nusistatytų kainų.  

 
2.5. PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
 
Komisija gaudavo daug skundų dėl naujai dujofikuojamų kvartalų, kai vartotojai laukdavo iki bus 
atvestos dujos į kvartalą, o po to, pasinaudodami šia situacija, pigiai prisijungdavo prie dujų 
sistemos. Tam, kad būtų išvengta vartotojų piktnaudžiavimo tiesiant dujotiekius į naujai 
dujofikuojamus kvartalus, Komisija patikslino naujų vartotojų prijungimo metodiką ir numatė, kad 
dujų įmonė turi iš anksto įvertinti visus potencialius dujų vartotojus šiuose kvartaluose ir jiems 
nustatyti vienodą prisijungimo įkainį, kuris būtų taikomas trejus metus. 
Metodikoje numatyti naujų buitinių ir nebuitinių vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo 
principai. Naujo vartotojo prijungimo investicijos turi atsipirkti per nustatytą atsipirkimo laiką 
(nebuitiniams vartotojams – 10 metų, buitiniams – 20 metų) bei neturi didinti kainos esamiems 
vartotojams.  
Pagal naująją tvarką buitinių vartotojų prijungimo įkainis išskaidytas į dvi dalis – prijungimo 
įkainį, nepriklausantį nuo atstumo, ir kainą už kiekvieną už nutiestą dujotiekio metrą. Šis 
skaičiavimo principas išsprendė anksčiau taikytos kainodaros trūkumus, kai, mokėdami vienodą 
kainą, gyventojai, esantys arčiau dujų sistemos, padengdavo toliau gyvenančių vartotojų 
prijungimo sąnaudas.  
Metodikoje numatyta, kad pastovioji kainos dalis bei kaina už nutiestą dujotiekio metrą būtų 
skaičiuojama vienoda visiems buitiniams vartotojams, atsižvelgus į praėjusių metų faktinius 
rodiklius, t. y. kiek išleista investicijoms buitiniams vartotojams prijungti ir kiek nutiesta 
buitiniams vartotojams skirstomojo dujotiekio.  
Nebuitiniams vartotojams prijungimo kaina suskaičiuojama pagal kiekvienam vartotojui 
reikalingą dujų kiekį, dujų sistemos pajėgumą, prijungimo atstumą. 
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Nemažai vartotojų klausimų gauta ir dėl sprendimo panaikinti vienanarę gamtinių dujų kainą 
mažai dujų vartojantiems gyventojams. Nuo 2008 metų ūkio ministro įsakymu buvo nuspręsta 
pakeisti vartotojų skirstymą į grupes, t. y. buitinius vartotojus, suvartojančius iki 90 m³ gamtinių 
dujų per metus, prijungti prie vartotojų, suvartojančių iki 800 m³ dujų per metus ir šiai grupei 
taikyti dvinarę gamtinių dujų kainą. Iki 2008 metų vartotojams, per metus suvartojantiems iki 90 
m³ dujų, buvo taikoma tik vienanarė kaina už gamtines dujas, t. y. jie nemokėjo fiksuoto 

 



 

mėnesinio mokesčio, kuriuo apmokamos įmonės sąnaudos, nepriklausančios  nuo dujų 
suvartojimo kiekio. Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą dujų tiekimą, nepriklausomai nuo metų 
periodo, dujų tiekimo įmonė privalo eksploatuoti dujotiekius, juos prižiūrėti bei remontuoti, 
įrengti apskaitos prietaisus, mokėti darbuotojams atlyginimus, mokesčius valstybei ir t.t. Visos 
šios sąnaudos nepriklauso nuo vartotojų suvartojamo dujų kiekio. Gyventojas, vartodamas 
nedidelį gamtinių dujų kiekį ir atsiskaitydamas už dujas vienanariu tarifu, įmonei padengdavo tik 
nedidelę dalį pastoviųjų sąnaudų, tuomet likusias lėšas sąnaudoms padengti bendrovė turėjo 
surinkti iš daugiau dujų vartojančių gyventojų – vyko kryžminis subsidijavimas tarp vartotojų 
grupių. Todėl buitiniai vartotojai, suvartojantys iki 90 bei iki 800 m³ dujų per metus, buvo sujungti 
į vieną vartotojų grupę – iki 800 m³ dujų per metus, ir moka dvinarę kainą už suvartotas dujas. 
 

3. ŠILUMOS SEKTORIUS 
 

3.1. RINKOS APŽVALGA  
 

Lietuvoje stambiausias šilumos tiekėjas yra įmonių grupė „Dalkia“, kuri valdo  
UAB „Vilniaus energija“ ir UAB „Litesko“ 9 filialus. Įmonių grupei „Dalkia“ priklausančios 
įmonės 2008 metais patiekė 39 proc. visos Lietuvos vartotojams reikalingos šilumos. Perpus 
mažesnis šilumos tiekėjas yra AB „Kauno energija“ (patiekė 17 proc. viso šilumos kiekio),  
AB „Klaipėdos energija“ pagal gamybos apimtis užima trečią vietą Lietuvoje (tiekia 10 proc. 
šilumos). AB „Panevėžio energija“ yra vienintelė regioninė įmonė, šilumą tiekianti Panevėžio, 
Kėdainių, Rokiškio, Zarasų, Pasvalio ir Kupiškio miestų bei rajonų vartotojams (8 proc. visos 
patiektos šilumos). 
2008 metais keitėsi teisinė aplinka, reglamentuojanti šilumos sektoriaus valdymą. Pagal naująjį 
Šilumos ūkio įstatymą Komisija reguliuoja tik tų šilumos tiekėjų veiklą, kurie per metus parduoda 
daugiau kaip 10 GWh šilumos. Taip pat Komisijai pavesta nustatyti šilumos kainas 
nepriklausomiems šilumos gamintojams, kurių pagamintą šilumos energiją superka šilumos 
tiekėjai ir ją parduoda vartotojams. Komisija šiuo metu šilumos bazines kainas yra nustačiusi 55 
įmonėms  – 51 šilumos tiekėjui ir 4 nepriklausomiems šilumos gamintojams. 
Toliau šioje ataskaitoje yra pateikiami tik Komisijos reguliuojamų šilumos tiekėjų duomenys.  
Komisijos reguliuojami šilumos tiekėjai praėjusiais metais aptarnavo 621 tūkstantį vartotojų, iš jų 
net 97 proc. sudaro namų ūkiai. Kaip matyti iš 16 pav., kasmet šilumos tiekėjai patiekia 9-10 
tūkst. GWh šiluminės energijos. Pastaruosius dvejus metus stebimas nežymus į tinklus patiektos 
šilumos kiekio mažėjimas (apie 4 proc. kasmet) dėl aukštesnės vidutinės metinės oro 
temperatūros, sumažėjusių nuostolių renovavus šilumos perdavimo tinklus, decentralizavus 
grupinius šilumos punktus nebeeksploatuojant karšto vandens tinklų, daugiau įdiegus 
automatizuotų šilumos punktų ir pan.  
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centralizuotai tiekiamos šilumos kainos. Norint būti visiškai tiksliems, įvardinsime ir kitas 
priežastis, kodėl Taline ir Rygoje šilumos kainos yra mažesnės, nei šiuo metu Vilniuje. 
Vilniuje, Taline ir Rygoje šiluma gaminama deginant gamtines dujas. Vilniuje apie 90 proc. 
šilumos pagaminama termofikacinėje elektrinėje, Taline 53 proc. ir Rygoje apie 70 proc. šilumos 
nuperkama iš termofikacinės elektrinės.  
Atlikta analizė parodė, kad yra trys pagrindinės priežastys, kodėl Taline ir Rygoje šilumos kainos 
mažėja, o Vilniuje – ne.  
Pirma. Taline ir Rygoje šilumos kainos perskaičiuojamos kartą per ketvirtį (kai kuro kainos kinta 
intensyviau – perskaičiuojamos ir kartą per mėnesį). Vilniuje nuo 2007 m. liepos mėn. šilumos 
kaina keitėsi tik vieną kartą, Taline – 8 kartus, Rygoje taip pat 8 kartus. Vadinasi, kaimyninėse 
šalyse šilumos vartotojai mokėjo sąnaudomis pagrįstas kainas tada, kai nuolat brango gamtinės 
dujos ir kitas kuras, vilniečiams taikoma tuo metu šilumos kaina buvo mažesnė nei savikaina. 
Taigi pagrindinė šilumos kainų mažinimo priežastis – laiku perskaičiuotos šilumos kainos Taline 
ir Rygoje.  
Antra. Nors gamtines dujas Baltijos valstybėms AAB Gazprom parduoda vienodomis kainomis, 
UAB „Vilniaus energija“ perkamų dujų kaina yra didesnė nei Talino bei Rygos šilumos įmonių. 
Talinas perka dujas apie 20 proc. pigiau, Ryga – apie 10 proc. pigiau. Tokia situacija susidarė 
todėl, kad Latvija turi Inčiukalnio dujų saugyklą, kurioje laikomos iš anksto sukauptos pigesnės 
dujos bei palanki Talino šilumos gamintojui sutartis su vietiniu dujų tiekėju. 
Trečia. Talino ir Rygos termofikacinės elektrinės dirba optimaliu režimu, t. y. visa jų pagaminama 
elektros energija yra superkama, o Vilniaus elektrinei garantuota, kad bus nupirkta tik apie 60 
proc., todėl blogėja gamybos ekonominiai rodikliai. 
Komisija inicijavo Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, kuriuo siūloma, atsižvelgiant į kuro kainų 
pokytį, šilumos kainas perskaičiuoti kiekvieną mėnesį. Jei šilumos kainos būtų perskaičiuojamos 
kas mėnesį pagal realiai perkamo kuro kainas ir susidariusi ankstesnio laikotarpio vartotojų skola 
būtų išdėstyta ilgesniam periodui, tai prognozuojama, kad įmonių, kurių kuro balanse 80-90 proc. 
sudaro gamtinės dujos, šilumos kainos vartotojams turėtų sumažėti iki 15-20 proc. 
 
3.4. PROBLEMINIAI KLAUSIMAI 
 
Iki šiol diskutuojama, kaip turėtų būti atskiriamos sąnaudos tarp šilumos ir elektros energijos 
kogeneracinėje elektrinėje. Šilumos ir elektros energijos gamyba kogeneracinėse jėgainėse yra 
technologiškai ir ekonomiškai susipynusi, todėl neįmanoma tiesiogiai paskirstyti turto ir 
eksploatacinių sąnaudų tarp abiejų energijos rūšių. Dėl to sąnaudų paskirstymui tarp šilumos ir 
elektros energijos gamybos yra naudojami sutartiniai metodai. Sąnaudų paskirstymas tarp šilumos 
ir elektros gamybos turi apsaugoti šilumos vartotojus, kad jiems nebūtų perkeliama elektros ūkio 
išlaikymo našta ir tai nedidintų šilumos kainų. Tačiau ir visi Lietuvos elektros energijos vartotojai 
neturėtų subsidijuoti pvz. Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos šilumos vartotojų. Šį principą Komisija 
garantuoja taikydama Alternatyvaus šilumos šaltinio metodą, pagal kurį šilumos gamybos kainą 
kogeneracinėje elektrinėje prilygina šilumos gamybos kainai efektyvioje katilinėje. Kadangi nuo 
2010 metų, uždarius Ignalinos atominę elektrinę, keičiasi situacija elektros rinkoje, Komisija 
pradėjo rengti naują Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo 
metodiką. 
Toliau vyksta ginčai, kas yra karšto vandens tiekėjas – šilumos tiekimo įmonė ar geriamojo 
vandens tiekimo įmonė. Šiuo metu iš Komisijos reguliuojamų šilumos tiekėjų maždaug pusė jų 
vartotojams parduoda centralizuotai paruoštą karštą vandenį, likusios vartotojams parduoda tik 
šilumą karštam vandeniui ruošti, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti vartotojai perka iš 
geriamojo vandens tiekėjo. Komisijos nuomone, toks apsirūpinimo karštu vandenių būdas, kai 
nėra karšto vandens tiekėjo, yra labai problemiškas, nes vartotojai nežino tikrosios karšto vandens 
kainos, nesudaromos karšto vandens tiekimo sutartys, todėl nėra atsakingo asmens ir pan. 
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tiekėjas turėtų pasirašyti papildomą susitarimą prie sutarties, kuriame numatomi tiekėjo 
įsipareigojimai dėl geriamojo vandens apskaitos prietaiso įrengimo. Tačiau dažnai vandens 
tiekėjai delsia įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisus butuose ir neinformuoja vartotojų 
apie pasirengimą vykdyti pardavimo veiklą. Visa tai kelia teisėtą vartotojų pasipiktinimą. 
 

5. TRANSPORTO TARIFŲ DERINIMAS 
 
Vyriausybė, siekdama atsisakyti keleivių vežimo kainų reguliavimo funkcijų, 1998 metais pasiūlė 
transporto kainų reguliavimo pakeitimus ir nuo 1998 metų pabaigos, įsigaliojus Kelių transporto 
kodekso 16 str., Geležinkelio transporto kodekso 34 str., Vidaus vandenų transporto kodekso 30 
str. pataisoms, Komisijai buvo pavesta derinti keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais 
reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais, vidaus vandenų 
transportu tarifų maksimalius dydžius, o nuo 2002 metų ir vežėjams autobusų stotyse teikiamų 
paslaugų tarifų maksimalius dydžius.  
Kaip parodė dešimties metų patirtis, Komisijos reguliuojami keleivių vežimo tarifai turi tik 
nedidelę įtaką keleivių vežimo rinkai, kadangi keleiviai, vykstantys reguliariaisiais tolimojo 
susisiekimo maršrutais, vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu sudaro tik 4 
proc. visų besinaudojančių vidaus viešuoju transportu keleivių. Be to, Komisijos vaidmuo 
reguliuojant transporto tarifus apsiriboja tik maksimalių tarifų derinimu, o transporto 
licencijuojamų veiklų priežiūrą ir kontrolę vykdo kitos institucijos. Dažnai veiklos, kurios tarifų 
maksimalius dydžius įmonės privalo derinti su Komisija, pajamos sudaro tik nedidelę dalį visos 
įmonės veiklos pajamų, o dėl konkurencijos rinkoje dauguma vežėjų maksimalių Komisijos 
suderintų tarifų dydžių netaiko. Komisijos nuomone, nėra prasmės konkurencinės rinkos 
sąlygomis nustatyti keleivių vežimo paslaugas teikiančių vežėjų maksimalių tarifų, todėl tikslinga 
atsisakyti šios rinkos reguliavimo. 

 
 

5.1. KELEIVIŲ VEŽIMO RINKA 
 

2008 metais visų susisiekimo rūšių vidaus viešojo transporto priemonėmis buvo pervežta beveik 
408 mln. keleivių. Didžiausią lyginamąją dalį – net 98,4 proc. – turėjo kelių transporto vežėjai, 
kurie keleivius veža vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais. Geležinkelio transportu buvo 
pervežta 1 proc. visų keleivių, vandens transportu – 0,6 proc.  
2008 metais visų susisiekimo rūšių vidaus viešojo transporto priemonėmis važiavo 13 proc. 
keleivių mažiau, negu 2007 metais. Tam turėjo įtakos metų antroje pusėje pradėję ryškėti 
ekonomikos recesijos požymiai ir tai buvo pirmas kartas per pastaruosius penkerius metus, kada 
keleivių skaičius buvo mažesnis palyginti su praėjusiu atitinkamu laikotarpiu. Iki šiol keleivių 
skaičiaus mažėjimo tendencija buvo būdinga tik geležinkelių transportui. 
Šiuo metu keleivių vežimo kelių transportu reguliariaisiais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, 
vietinio susisiekimo traukiniais ir vidaus vandenų transportu paslaugas teikia 55 vežėjai, iš kurių: 
53 kelių transportu, 1 – geležinkelių transportu ir 1 vidaus vandenų transportu, o paslaugos 
vežėjams bei keleiviams yra teikiamos 51 autobusų stotyje. 

 
5.2. KELIŲ TRANSPORTAS 

 
Keleivių vežimo paslaugas kelių viešuoju transportu tolimojo susisiekimo reguliariaisiais 
maršrutais 2008 metais teikė 53 vežėjai. Per metus tolimojo susisiekimo maršrutų skaičius 
sumažėjo nuo 406 iki 388. Per tą patį laikotarpį autobusų rida šiais maršrutais sumažėjo 3 proc. ir 
per 2008 metus vežėjų autobusai nuvažiavo 61,8 mln. km. Analizuojant keleivių, vykstančių 
tolimojo susisiekimo maršrutais, skaičių, pastebima, kad 2008 metais jis sumažėjo iki 11,2 mln., t. 
y. sumažėjo daugiau kaip 6 proc., o keleivių apyvarta – beveik 10 proc. Maršrutų ir keleivių 
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finansavimo įstatymo 10 straipsnio 5 punkte, kėlimą kompensuoti. Įmonės pagrindinės veiklos 
2008 metais rezultatas – 728 tūkst. Lt nuostolis. AB „Smiltynės perkėla“ 2008 metais taikė 0,95 Lt 
(be PVM) keleivių kėlimo keltais tarifą, o galiojo 2007 m. balandžio mėn. Komisijos suderintas 
maksimalus tarifo dydis – 1,19 Lt už vieno keleivio kėlimą. 
 

6. DARBAS SU VARTOTOJAIS IR INFORMACINĖ VEIKLA 
 
6.1. SKUNDŲ (PRAŠYMŲ) APŽVALGA 
 
Energetikos įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Komisija išankstine skundų nagrinėjimo 
ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, 
perduodant, laikant energiją, dėl teisės joms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl 
prisijungimo, energijos tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. 
Komisija nagrinėja vartotojų skundus vadovaudamasi patvirtinta Išankstine skundų nagrinėjimo 
ne teisme tvarka. Skundai, neatitinkantys šios tvarkos reikalavimų, nagrinėjami vadovaujantis 
Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Komisijoje tvarka. Komisija taip pat ikiteismine tvarka 
nagrinėja rinkos dalyvių ginčus. 
2008 metais Komisija išnagrinėjo 170 įvairaus pobūdžio gyventojų skundų ir prašymų.  
Daugiausia – per 100 – vartotojų skundų gauta dėl veiklos šilumos ūkio sektoriuje. Vartotojai 
skundėsi dėl šilumos tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl mokesčių už bendro naudojimo patalpų 
šildymą, atsijungimo nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų, atsisakymo sudaryti šilumos 
pirkimo – pardavimo sutartis, dėl šilumos paskirstymo metodo teisėtumo. Elektros energetikos 
sektoriuje vartotojai skundėsi dėl elektros tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl naujų vartotojų 
prijungimo įkainių apskaičiavimo, elektros tiekimo nutraukimo ir atnaujinimo. Gamtinių dujų 
sektoriuje daugiausia problemų buvo dėl paskirstymo ir tiekimo sutarčių pasirašymo bei gamtinių 
dujų tiekimo kainų taikymo termino.  
Komisijos gauti skundai dėl apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, dėl 
daugiabučių namų eksploatavimo ir priežiūros įkainių pagrįstumo buvo išnagrinėti pagal 
kompetenciją bendradarbiaujant su Valstybine energetikos inspekcija, Valstybine vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos ar atitinkamos savivaldybės administracija. 
Tarnybinis bendradarbiavimas su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ar įstaigomis 
sudarė galimybes visapusiškai bei efektyviai spręsti vartotojų skunduose keliamas problemas ir 
turėjo teigiamos reikšmės vartotojų teisių gynimui. Gautų skundų skaičius per paskutinius 
penkerius metus svyravo (žiūrėti 42 pav.). Vartotojų pateikiamų skundų bei paklausimų pagausėja, 
Komisijai nustačius didesnes energijos išteklių kainas arba pakeitus reguliavimo tvarką. 
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6.3. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 
 
Komisija yra Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER), Europos elektros ir dujų 
reguliuotojų darbo grupės (ERGEG) ir Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) 
narė. Komisijos darbuotojai dalyvauja šių asociacijų darbo grupėse. Komisija nuolat pateikia 
atnaujintus duomenis ERRA interneto puslapiui, kas ketvirtį parengia informaciją ERRA 
leidžiamam naujienų biuleteniui. Metų pradžioje Komisijoje lankėsi ERRA prezidentas 
G.Szorenyj, buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos. 
2008 metais Komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys buvo išrinktas atstovauti ERRA, 
organizuojant Pasaulinį energetikos forumą.  
Gegužės mėn. Vilniuje vyko Europos Sąjungos remiamas renginys - Baltijos šalių elektros rinkos 
mini forumas, kuriame buvo diskutuojama dėl naujos atominės elektrinės statybos bei galimų 
elektros jungčių su Lenkija ir Švedija.  
Komisija kartu su ERRA spalio mėn. Vilniuje organizavo Vidurio ir Rytų Europos energetikos 
reguliavimo institucijų pirmininkų posėdį, renginyje dalyvavo apie 40 svečių iš 22 šalių. 
Energetikos reguliuotojų pirmininkų posėdžio metu buvo aptartos aktualiausios Vidurio ir Rytų 
Europos energetikos problemos, patvirtintas ERRA veiklos planas, kuriame prioritetas numatytas 
reguliavimo institucijų darbuotojų mokymams. 
 

7.  KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 
 
2008 metais keitėsi Komisijos veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir organizacinė valdymo 
struktūra. Nuo lapkričio mėnesio pagal Energetikos įstatymo pataisas Komisija yra atskaitinga 
Lietuvos Respublikos Seimui. Pažymėtina, kad 2008 m. gruodžio 1 d. Komisijos pirmininkas, 
vadovaudamasis Energetikos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi Daną Janulionį paskyrė Komisijos 
pirmininko pavaduotoju. Ateityje pareigūnus - Komisijos pirmininką ir jos narius –pagal minėto 
įstatymo pataisas Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu skirs Seimas.  
 
Antrąjį savo veiklos dešimtmetį pradėjusi skaičiuoti Komisija visada siekė tapti šiuolaikiška, 
atitinkančia Europos Sąjungos šalių, turinčių geriausias energetikos rinkos reguliavimo tradicijas, 
institucija. 
 
Komisijos organizacinė valdymo struktūra 2008 metais atitiko Energetikos, Kainų ir sektoriniais 
įstatymais bei jų lydimaisiais teisės aktais priskirtų pagrindinių funkcijų vykdymą. 
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Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos grafinė struktūra 
 

 
 
Siekdami pagerinti Komisijos administracijos valdymą, Komisijos nariai kartu su administracijos 
darbuotojais 2008 metais ne kartą svarstė institucijos valdymo organizavimo klausimus. Komisija 
2008 metų pradžioje patvirtino naują Darbo reglamentą ir naują valdymo struktūrą.  
Ataskaitinių metų pabaigoje Komisijoje dirbo 54 darbuotojai: 5 valstybės pareigūnai, 45 valstybės 
tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Per 2008 metus konkurso būdu į darbą 
Komisijoje buvo priimti 7 valstybės tarnautojai. Iš darbo minėtais metais savo noru išėjo  
2 valstybės tarnautojai. 2008 metais Komisija į darbą priėmė 2 pakaitinius valstybės tarnautojus. 
Minėtais metais pagal darbo sutartis į darbą Komisijoje buvo priimti 3 darbuotojai. Atleisti – 2 
darbuotojai.  
Komisijoje ataskaitinių metų pabaigoje dirbo 32 moterys ir 22 vyrai. Iš 54 Komisijos darbuotojų 
53 turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (98 %).  
2009 m. gruodžio mėnesį pagal profesinį išsilavinimą Komisijos darbuotojai buvo pasiskirstę taip: 
ekonomika – 23 (43 %); 
technologijos mokslai – 10 (19 %); 
teisė – 9 (16 %); 
vadyba ir verslo administravimas – 6 (11 %); 
kitas išsilavinimas – 6 (11 %). 
8 darbuotojai turi po 2 aukštojo mokslo diplomus.  
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7.1. DARBO ORGANIZAVIMAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS, FINANSAVIMAS IR 
LĖŠŲ PANAUDOJIMAS  
 
Darbo organizavimas 
Komisija darbą organizuoja vadovaudamasi įstatymais ir kitais teisės aktais. Pagrindinis iš jų yra 
Komisijos darbo reglamentas. Kassavaitiniuose Komisijos narių bei skyrių vedėjų pasitarimuose 
aptariami per savaitę atlikti darbai ir numatomos būsimos užduotys. 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.  
 
Kvalifikacijos kėlimas  
Organizuojant kvalifikacijos tobulinimą, didelis dėmesys yra skiriamas specialių profesinių žinių 
bei administracinių ir vadybinių įgūdžių tobulinimui. Daugelis Komisijos darbuotojų savo 
profesines žinias tobulino dalyvaudami UAB „Ekonomikos mokymo centras“, UAB „Auditorių 
aljansas“, Socialinių mokslų kolegijos mokslo ir verslo centro bei kitų mokymo įstaigų parengtose 
valstybės tarnautojų įvadinio bei tęstinio mokymo programose, specialiai Komisijos darbuotojams 
parengtuose mokymo kursuose „Sąryšis tarp šilumos kainų reguliavimo ir įmonės finansų”, 
„Komisijos taikoma įmonių finansinio pajėgumo vertinimo metodika“, „Investicijų projektų 
vertinimas“, „Užsienio bendrovių, veikiančių dujų, elektros bei šilumos segmentuose, finansinė 
analizė ir palyginimas su Lietuvos analogiškomis įmonėmis (AB „Lietuvos dujos“, AB „VST“, 
AB „Lietuvos energija“)”. 2 darbuotojai kėlė kvalifikaciją ir baigė kursus nuotoliniu būdu, 6 
darbuotojai dalyvavo Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) Centrinio Europos 
Universiteto (CEU) organizuojamuose mokymuose, 1 darbuotojas dalyvavo tarptautiniuose 
mokymuose „Komunalinis įmonių reguliavimas ir strategija“ bei „Praktinis lyderiavimas 
politinėje aplinkoje“, 2 darbuotojai dalyvavo Budapešte rengiamuose mokymuose naujiems 
Komisijos nariams, 1 darbuotojas dalyvavo Florencijoje vykusiuose energetikos įmonių 
reguliavimo mokymo kursuose. 3 Komisijos darbuotojai tobulino anglų kalbos įgūdžius. 
Specialios žinios buvo plečiamos dalyvaujant konferencijose ir seminaruose užsienyje. 
2008 metais 12 Komisijos darbuotojų buvo sudarytos galimybės dalyvauti tarptautiniuose 
seminaruose, konferencijose ir darbo susitikimuose. Komisijos darbuotojai specialiąsias žinias 
tobulino Budapešte vykusiame seminare „Elektros energetikos rinkos“, Energetikos reguliavimo ir 
investavimo konferencijoje, Prahoje vykusioje konferencijoje „Naujas požiūris į energetikos 
sektorių: saugumo, patikimumo bei konkurencinės rinkos skatinimas“, Varšuvoje vykusiame 
forume „Lenkijos-Lietuvos elektros tinklų jungties nauda elektros rinkai lyginant su investicijų 
suma“, Briuselyje vykusiame Europos verslo viršūnių susitikime „Žalioji ekonomika: nauja 
energija verslui“, Europos Komisijos ir Europos elektros ir dujų reguliuotojų darbo grupės 
jungtinėje konferencijoje „Regioninės iniciatyvos – Europos kelias link energijos rinkos 
integracijos“, konferencijoje „Energijos vartotojų teisių skatinimas“, konferencijoje „Šildymas be 
globalinio atšilimo: centralizuotai teikiama šiluma aprūpinami pastatai, neišskiriantys anglies 
dvideginio“. 
Komisijos darbuotojai aktyviai dalyvavo ir kituose su energetikos sektoriumi susijusiuose 
renginiuose. Komisija yra Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) ir Regioninės 
energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) narė. Komisijos darbuotojai yra šios asociacijos 
Teisinio reguliavimo, Licencijavimo/Konkurencijos ir Tarifų/kainodaros komitetų nariai.  
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