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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) gavo Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacijos (toliau – Asociacija) 2021 m. balandžio 27 d. raštą Nr. 47 „Kreipimasis dėl informacijos
pateikimo“ (toliau – Raštas), kuriuo Asociacija  prašo pateikti  informaciją  apie  iki  Rašto gavimo
dienos Tarybos turimus šilumos bazinių kainų ir perskaičiuotų kainų dedamųjų projektus.

Taryba pagal kompetenciją teikia atsakymus į Raštu pateiktus klausimus:
1. Kurioms  šilumos  tiekimo  įmonėms  ir  kokiais  terminais  iki  šio  rašto  gavimo  dienos

vėluojama nustatyti naujas bazines šilumos kainas (kainų dedamąsias) ir perskaičiuotas šilumos
kainas (kainų dedamąsias)?

Taryba atkreipia dėmesį, kad šilumos bazinių kainų nustatymas ar jų perskaičiavimas vyksta
nepertraukiamai  ištisus metus,  todėl  Taryba,  siekdama pateikti  aktualią  informaciją,  toliau  rašte
nurodo  šio  rašto  rengimo  metu  turimus  šilumos  bazinių  kainų  ir  perskaičiuotų  šilumos  kainų
dedamųjų projektus. Pažymėtina ir tai, kad Asociacijai turėtų būti žinoma informacija apie jos narių
pateiktus šilumos kainų projektus, tačiau nepaisant to, Taryba teikia prašomą informaciją.

Taryba informuoja,  kad šiuo metu nagrinėja  9 šilumos tiekėjų,  priklausančių Asociacijai,
šilumos bazinės kainos (kainų dedamųjų) projektus:

1.  Daugiau  nei  metus  vėluojama  nustatyti  šilumos  bazinę  kainą  UAB „Trakų  energija“
(Taryba  2021  m.  gegužės  21  d.  nutarimu  Nr.  O3E-634  „Dėl  UAB „Prienų  energija“  planinio
patikrinimo“ pritarė bendrovės planinio patikrinimo aktui, kurio rezultatai turi būti įvertinti šilumos
bazinės kainos nustatymo metu);

2. Nuo pusės metų iki metų vėluojama nustatyti šilumos bazines kainas: UAB „Akmenės
energija“; UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Molėtų šiluma“, UAB „Šilutės šilumos tinklai“,
UAB Tauragės šilumos tinklai, UAB „Ukmergės šiluma“;

3.  Mažiau  nei  pusę  metų  vėluojama  nustatyti  šilumos  bazines  kainas:  UAB  „Širvintų
šiluma“;

4. Nevėluojama nustatyti: UAB „Lazdijų šiluma“.
Taip  pat  Taryba  informuoja,  kad  šiuo  metu  nagrinėja  12 šilumos  tiekėjų,  priklausančių

Asociacijai, perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektus:
1. Nuo pusės metų iki metų vėluojama nustatyti perskaičiuotas šilumos kainų dedamąsias:

UAB „Anykščių šiluma“, UAB „Fortum Joniškio energija“ (Taryba dokumentus posėdžiui parengė
2021 m. gegužės mėn., tačiau 2021 m. gegužės 24 d. vykusio UAB „Fortum Joniškio energija“ ir
Tarybos atstovų susitikimo metu bendrovė pateikė prašymą leisti pateikti papildomą informaciją ir
paaiškinimus, reikalingus šilumos kainų dedamųjų nustatymui);

2.  Mažiau  nei  pusę  metų  vėluojama  nustatyti  perskaičiuotas  šilumos  kainų  dedamąsias:
UAB „Plungės  šilumos  tinklai“,  UAB  Kretingos  šilumos  tinklams,  UAB  „Visagino  energija“,
UAB „Raseinių  šilumos  tinklai“,  UAB „Pakruojo  šiluma“,  UAB „Elektrėnų  komunalinis  ūkis“,
AB „Klaipėdos energija“, AB „Šiaulių energija“;

3. Nevėluojama nustatyti: UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, UAB „Radviliškio šiluma“.
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2. Kokius  artimiausiu  laiku  pokyčius  Taryba  yra  numačiusi,  kad  būtų  išvengta  kainų
nustatymo vėlavimų bei pokyčiai užtikrinant reguliuojamos veiklos pelningumą, kad jis būtų bent
panašus į kitų reguliuojamų sektorių, pavyzdžiui dujų ir elektros, pelningumą?

Primintina, kad anksčiau Asociacijai teiktuose atsakymuose Taryba yra ne kartą pasisakiusi
dėl  šilumos  bazinių  kainų  (kainų  dedamųjų)  ir  perskaičiuotų  šilumos  kainų  (kainų  dedamųjų)
nustatymą  vėluojant  lemiančių  priežasčių1.  Kaip  Asociacijai  yra  žinoma,  2021 m.  vasario  1  d.
įsigaliojo  naujos  redakcijos  Šilumos  kainų  nustatymo  metodika  (toliau  –  Metodika),  patvirtinta
Tarybos  2009  m.  liepos  8  d.  nutarimu  Nr.  O3-96  „Dėl  Šilumos  kainų  nustatymo  metodikos“.
Metodikoje  numatyti  pakeitimai  leisiantys  greičiau  nagrinėti  pagal  šią  Metodikos  redakciją
pateiktus šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) ir perskaičiuotų šilumos kainų (kainų dedamųjų)
projektus.  Taip  pat,  siekiant  geresnės  reguliuojamos  veiklos  ataskaitų  kokybės bei  atsižvelgus  į
rinkos dalyvių bei Lietuvos auditorių rūmų pastebėjimus, Taryba 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr.
O3E-411 „Dėl  Valstybinės  energetikos  reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d.  nutarimo Nr.
O3E-386  „Dėl  Reguliuojamosios  veiklos  ataskaitų  patikros  techninės  užduoties  patvirtinimo“
pakeitimo“ patvirtino Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties pakeitimus,
leisiančius sklandžiau atlikti reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą.

Papildomai  paminėtina,  kad  dažnu  atveju  šilumos  bazinių  kainų  (kainų  dedamųjų)  ir
perskaičiuotų šilumos kainų (kainų dedamųjų) projektų nagrinėjimas užtrunka dėl senų projektuose
vertinamų ataskaitinių laikotarpių, po šių laikotarpių įvykusių reikšmingų įvykių ir pan. Siekdama
spręsti šią problemą Taryba 2021 m. gegužės 24 d. raštu Nr. R2-(ŠBK)-3610 „Dėl šilumos kainų
nustatymo metodikos pakeitimo projekto derinimo“ pateikė Metodikos pakeitimo projektą, kuriame
numatyti  kriterijai,  leisiantys  ūkio  subjektams  atsiimti  Tarybai  pateiktus  šilumos  bazinių  kainų
(kainų dedamųjų) ir perskaičiuotų šilumos kainų (kainų dedamųjų) projektus. Tokiu būdu naujai
teikiamuose projektuose bus įvertinti aktualiausi duomenys, o projektų nagrinėjimas vyks greičiau
ir sklandžiau.

Kaip Asociacijai žinoma, reaguodama į rinkos dalyvių pastabas dėl reguliuojamos veiklos
pelningumo, Taryba 2021 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-1582 „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos
normos nustatymo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino naujos redakcijos Investicijų grąžos normos
nustatymo  metodiką,  kurioje  pakeista  kapitalo  struktūra  investicijų  grąžos  normai  skaičiuoti,
numatyti  skirtingi  sektoriaus  finansinį  svertą  turintys  beta dydžiai,  atsižvelgiant  į  vykdomos
reguliuojamos veiklos rizikingumą, taip pat numatyta galimybė skirti papildomą 1 proc. investicijų
grąžos priedą atitinkamoms investicijoms. Informuojame, kad šiuo metu Taryba rengia susijusių
teisės  aktų  pakeitimus,  reikalingus  Investicijų  grąžos  metodikoje  numatytiems  pakeitimams
įgyvendinti. Minėtų teisės aktų projektai viešajai konsultacijai bus paskelbti artimiausiu metu.

Apibendrinat tai, kas išdėstyta, pažymėtina, kad siekdama išvengti šilumos kainų dedamųjų
nustatymo vėlavimo Taryba nuolatos ieško būdų optimizuoti vidinius procesus bei tobulina teisinį
reglamentavimą.

Tarybos narys           Matas
Taparauskas

1 Pavyzdžiui, Tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. raštas Nr. R2-(ŠBK)-4830 „Dėl informacijos pateikimo“ ir Tarybos 2019 m.
rugpjūčio 14 d. raštas Nr. R2-(ŠBK)-1762 „Dėl informacijos pateikimo“.
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