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DĖL REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO SUTARTIES SUDARYMO

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2022 m. vasario 18 d. gavo
UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau – PŠT) 2022 m. vasario 18 d. prašymą (reg. Nr. R1-2221)
(toliau – Raštas), kuriuo, PŠT išdėstė susidariusią situaciją, jog UAB „Plungės bioenergija“ (toliau
– NŠG) nepateikus pavedimo parduoti šilumą aukciono organizuoto šilumos tiekimui į Plungės m.
šilumos tiekimo sistemą 2022 m. kovo mėn. ir atsižvelgiant į ekstremaliai padidėjusias gamtinių
dujų kainas bei tai, kad rinkoje fiksuojamas gamtinių dujų trūkumas, PŠT prašo Tarybos leisti 2022
m. kovo mėn. sudaryti rezervo Plungės m. šilumos tiekimo sistemos rezervinę galią užtikrinančių
šilumos gamybos įrenginių paslaugos (toliau – Rezervo paslauga) sutartį su NŠG ir BALTPOOL
UAB šilumos aukciono sistemoje užregistruoti NŠG priklausančius 3 MW ir 5 MW katilus Argus
Flex Nr. 1 ir Nr. 2 (toliau – Įrenginiai), kaip Plungės m. šilumos tiekimo sistemos rezervinę galią
užtikrinančius šilumos gamybos įrenginius. 

Taryba,  įvertinusi  Rašte  išdėstytas  aplinkybes,  siekdama,  kad  Plungės  m.  šilumos
vartotojams  mažiausiomis  sąnaudomis  būtų  užtikrintas  saugus  ir  patikimas  šilumos  tiekimas,
vadovaudamasi Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir
(ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, 10.4. ir 10.6 papunkčiais, pritaria PŠT siekiui
sudaryti  Rezervo  paslaugos  sutartį  su  NŠG  ir  BALTPOOL  UAB  šilumos  aukciono  sistemoje
pakoreguoti Plungės m. šilumos tiekimo sistemos piko ir (ar) rezervo įrenginių sąrašą, įtraukiant į jį
Įrenginius.

Taryba  papildomai  pažymi,  kad  kadangi  PŠT  nepateikė  Rezervo  paslaugos  sutarties
projekto, bei atsižvelgiant į tai, kad Taryba NŠG nėra nustačiusi dvinarės kainos Rezervo paslaugai,
tam, kad tinkamai įvertinti Rezervo paslaugos kainą, ji turėtų būti įvertinta vadovaujantis Tarybos
2021 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. R2-(ŠGK)-6896 pateiktais paaiškinimais.

Tarybos pirmininko pavaduotojas         Donatas Jasas
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