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PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2014 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. O3-886
VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
Asignavimų valdytojo kodas 90 900 1773
2015–2017 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
Uţtikrinti vartotojams energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, sudarant lygias veiklos
sąlygas visiems rinkos dalyviams.
VEIKLOS PRIORITETAI
I.

Reguliacinės aplinkos harmonizavimas, kaip tarp skirtingų energetikos sektorių, taip ir
su Europos Sąjungos (toliau – ES) teise

Svarbiausi darbai:
1. Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus kainodaros reformos įgyvendinimas.
Įvykdymas – 2016 m. IV ketv.
2. Elektros ir gamtinių dujų didmeninės rinkos prieţiūros mechanizmo sukūrimas, siekiant
sukurti skaidrią ir efektyviai funkcionuojančią bendrą Europos energetikos rinką.
Įvykdymas – 2015 m. II ketv.
3. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklų pagal III energetikos paketo
reikalavimus atskyrimas bei sertifikavimo įgyvendinimas.
Įvykdymas – 2015 m. III ketv.
4. Sukurti prielaidas Europos sąjungos elektros energetikos ir gamtinių dujų sektorių tinklų
kodeksų įgyvendinimui.
Įvykdymas – 2015 m. II ketv. – 2017 m. IV ketv.
5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių licencijavimas ir naujos paslaugų
kainodaros įgyvendinimas.
Įvykdymas – 2015 m. IV ketv.
II. Konkurencingos verslo aplinkos ir partnerystės tarp energetikos vartotojų bei
paslaugų teikėjų formavimas
Svarbiausi darbai:
1. Atlikti priţiūrimų energetikos sektorių rinkų tyrimus, siekiant nustatyti veiksnius, galinčius
riboti konkurenciją.
Įvykdymas – 2015 m. IV ketv.
2. Rodiklių valdymo ir paţangios analizės informacinės sistemos projektavimo darbai.
Įvykdymas – 2015 m. III‒IV ketv.
3. Energetinių ir geriamojo vandens paslaugų vartotojų švietimo ugdymo 2015 – 2018 metų
programos parengimas.
Įvykdymas – 2015 m. IV ketv.
4. Nacionalinio didmeninės energijos rinkos dalyvių registro įdiegimas, bendradarbiaujant su
Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl. ACER).
Įvykdymas – 2015 m. II ketv.
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Veiklos prioritetams ir svarbiausiems darbams formuojami rodikliai 2015–2017 metais:
 Šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalis bendrojo galutinio
šilumos energijos suvartojimo balanse (2015 metais ‒ iki 65 proc., 2016 – iki 68 proc.,
2017 metais – iki 75 proc.).
 Veiklą vykdančių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų skaičius (2015 m. – 47 proc.,
2016 m. – 49 proc., 2017 m. – 51 proc. bendro Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos (toliau – Komisija) išduotų nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijų ir
(ar) leidimų skaičiaus).
 Iki 2015 m. spalio 1 d. gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos atskirtos
pagal III energetikos paketo reikalavimus bei įgyvendintas sertifikavimas.
 Vartotojų
pasirinkusių
nepriklausomą
elektros
energijos
tiekėją
skaičius
(2015 m. – 6,3 proc., 2016 m. – 7,2 proc., 2017 m. – 7,8 proc.).
 Vartotojų pasirinkusių nepriklausomą gamtinių dujų tiekėją skaičius (2015 m. – 1,18 proc.,
2016 m. – 1,19 proc., 2017 m. – 1,20 proc.).
 Viešojo vandens tiekimo licencijas turinčių ūkio subjektų skaičius (2015 m. – 50 proc.,
2016 m. – 70 proc., 2017 m. – 100 proc.).
 Pateikti siūlymai Konkurencijos tarybai dėl veiksnių, galinčių riboti konkurenciją,
eliminavimo.
 Įmonių, esančių Komisijos reguliavimo srityje, dalis, naudojanti Duomenų surinkimo ir
analizės informacinę sistemą ataskaitoms pateikti Komisijai, iš bendro reguliavimo srityje
esančio įmonių skaičiaus (2015 m. – 70 proc., 2016 m. – 100 proc., 2017 m. – 100 proc.).
 Parengta energetinių ir geriamojo vandens paslaugų vartotojų švietimo ugdymo programa.
 Vartotojų, ţinančių, kokiais klausimais galima kreiptis ir kokias problemas gali išspręsti
Komisija, skaičius (2015 m. – 50 proc., 2016 m. – 55 proc., 2017 m. – 60 proc. nuo
apklaustų asmenų, besikreipusių į Komisiją).
 Visi didmeninės energijos rinkos dalyviai privalo būti uţsiregistravę nacionaliniame registre
pagal 2011 m. spalio 25 d. priimtame reglamente 1227/2011 dėl didmeninės rinkos
skaidrumo ir vientisumo (toliau angl. – REMIT) nustatytus terminus.
Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti
Prioritetas
Reguliacinės aplinkos harmonizavimas, kaip tarp skirtingų energetikos
sektorių, taip ir su ES teise
Konkurencingos verslo aplinkos ir partnerystės tarp energetikos
vartotojų bei paslaugų teikėjų formavimas

Asignavimai, Eur
1 404 657,0
1 404 657,0

PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS
Komisija prireikus yra pasirengusi aktyviai dalyvauti Energetikos įstatymo, Elektros
energetikos įstatymo, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo,
Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo įstatymo, Kainų įstatymo, Energijos išteklių rinkos įstatymo ir t. t. pakeitimų
svarstymo procedūrose bei teikti ekspertinę pagalbą rengiant šių įstatymų pakeitimų įstatymų
projektus bei jų įgyvendinamuosius teisės aktus.
Siekiant didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumą, konkurencingumą bei šilumos
kainodaros skaidrumą nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Šilumos kainų nustatymo metodika.
Šilumos tiekimo įmonės 2015 m. Komisijai teiks reguliavimo apskaitos duomenis uţ
2014 m. pagal Šilumos kainų nustatymo metodikoje įtvirtintus apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo reikalavimus. Išanalizavusi pateiktus duomenis ir įvertinusi minėtų reikalavimų
praktinį įgyvendinimą, Komisija perţiūrės Šilumos kainų nustatymo metodikoje įtvirtintus
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apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimus. Taip pat Komisija išanalizuos gautus
duomenis ir pagal juos apskaičiuos bei patvirtins lyginamuosius rodiklius, reikalingus būtinosioms
šilumos tiekimo sąnaudoms nustatyti.
2014 m. bus patvirtintas Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadas, kuris
uţtikrins nediskriminacines sąlygas nepriklausomiems šilumos gamintojams jungtis prie šilumos
perdavimo tinklų. 2015 m. Komisija įvertins jo naudą ir įtaką konkurencijos šilumos gamybos
srityje plėtrai. Prireikus atitinkamai koreguos konkurenciją ribojančių veiksnių sąlygas bei
nuostatas.
Komisija, atsiţvelgdama į 2013 m. atliktos Komisijos rekomenduojamų bei su ja suderintų
šilumos paskirstymo metodų analizės rezultatus, 2014 m. rengia ir planuoja patvirtinti Šilumos
paskirstymo taisykles, kuriose bus detaliai reglamentuotas šilumos paskirstymas daugiabučiuose
namuose. Įvertinant tai, kad norint taikyti Šilumos paskirstymo taisykles reikia papildomai surinkti
ir apdoroti duomenis, taip pat siekiant šilumos vartotojams bei šilumos tiekėjams sudaryti galimybę
išsamiai susipaţinti su naujais šilumos paskirstymo pagrindais, numatyta, jog Šilumos paskirstymo
taisyklės įsigalios 2015 m. geguţės mėnesį.
Nuo 2011 m. įsigaliojęs ir 2012 m. į Europos Sąjungos valstybių nacionalines teises, iš
esmės, perkeltas Trečiasis energetikos paketas pats savaime energijos vidaus rinkos nesukuria.
Pasikeitusi Europos Sąjungos reguliavimo aplinka negalėjo pateikti atsakymų į daugelį kasdienių
energijos tinklų valdymo ir paslaugų uţtikrinimo klausimų. Iki pilnaverčio energijos vidaus rinkos
Europos Sąjungos mastu veikimo reikia Europos Sąjungos tinklų kodeksų pagalba harmonizuoti
energijos tinklų valdymo ar prieigos prie tinklų taisykles. Tuo tikslu 2015 m. ir vėlesniais metais
Europos Komisija su nacionalines reguliavimo institucijas vienijančia ACER ir Europos perdavimo
sistemų operatorių tinklais (ENTSO) planuoja rengti aukštos įtampos nuolatinės elektros srovės
perdavimo sistemų sujungimo taisykles, rezervų naudojimo, kritinių situacijų procedūrų, ilgo
laikotarpio pajėgumų paskirstymo taisykles, harmonizuotos elektros ir dujų perdavimo tarifo
struktūros taisykles. Taip pat planuojama rengti naujų dujų perdavimo pajėgumų paskirstymo
taisykles, prieigos prie perdavimo tinklo ir sistemos balansavimo prekybos tikslais taisykles.
2014 m. birţelio 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas, kuris išplečia Komisijos funkcijas vandens sektoriuje.
Įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą 2014–2016 m. bus keičiami
ir tobulinami Komisijos patvirtinti teisės aktai: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų kainų nustatymo metodika, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos
lyginamosios analizės aprašas, Nuotekų valymo kainos uţ padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo
tvarkos aprašas.
Komisija taip pat turės parengti ir patvirtinti naujus poįstatyminius teisės aktus:
 paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką,
 su viešojo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veikla susijusių sąnaudų
apskaitos taisykles ir su sąnaudų apskaita susijusių reikalavimų sąvadą,
 baudų uţ paţeidimus vykdant licencijuojamą veiklą skyrimo taisykles,
 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos atskyrimo taisykles ir su
apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų sąvadą,
 garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarką ir
sąlygas, konkurso organizavimo garantiniam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų
tvarkymui taisykles,
 geriamojo vandens tiekėjo informacijos teikimo taisykles.
Priėmus šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime uţregistruotą (XIIP-1427) Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymą, nuo 2015 metų Komisijai atitektų
visiškai naujos funkcijos:
 tvirtinti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektuose (regioniniuose
nepavojingųjų atliekų sąvartynuose; komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo ar
mechaninio apdorojimo įrenginiuose; po rūšiavimo likusių ir perdirbti netinkamų energetinę vertę
turinčių komunalinių atliekų naudojimo energijai gauti (deginimo) įrenginiuose) paslaugų kainų
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nustatymo metodiką, parengtą pagal Komisijos parengtus ir Vyriausybės patvirtintus atliekų
tvarkymo kainų nustatymo metodikos principus;
 atlikti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų valdytojų apskaičiuotų
komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektuose (regioniniuose nepavojingųjų atliekų
sąvartynuose; komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo ar mechaninio apdorojimo
įrenginiuose; po rūšiavimo likusių ir perdirbti netinkamų energetinę vertę turinčių komunalinių
atliekų naudojimo energijai gauti (deginimo) įrenginiuose) paslaugų kainų kontrolę.
Atsiţvelgiant į 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos administracinės naštos
maţinimo įstatymą, kurio tikslas – uţtikrinti darnų administracinės naštos maţinimo procesą,
orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus kuo maţesnėmis sąnaudomis pasiekti
teisės aktuose numatytus tikslus, Komisijos priimamuose teisės aktuose bus optimizuojama
Komisijos priţiūrimų asmenų administracinė našta.
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
Komisiją sudaro valstybės pareigūnai, t. y. Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai,
karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Komisijos funkcijoms
įgyvendinti sudaroma Komisijos administracija, susidedanti iš departamentų ir juose esančių skyrių
bei savarankiškų skyrių, kuriems vadovauja Administracijos direktorius. Komisija ‒ atvira
organizacija, nuolat prisitaikanti prie besikeičiančios aplinkos, valstybės tarnautojams nustatomos
siektinos uţduotys bei jų veiklos vertinimo kriterijai.
Uţtikrindama Komisijos priimamų sprendimų nepriklausomumą bei siekdama didinti
Komisijos veiklos nuoseklumą ir skaidrumą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. sausio 9 d.
nutarimu Nr. 9 pakeitė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatus ir priėmė
sprendimą, kad Komisijos vidaus auditą atlieka Komisijos Vidaus audito tarnyba. Vidaus audito
tarnyba (skyrius) 2015–2017 m. tikrins ir vertins Komisijos vidaus kontrolės sistemos
funkcionavimą, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos
įstatymams, kitiems norminiams teisės aktams, strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, skirtų lėšų
bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo poţiūriais, finansinių ir
veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą
laiku, turto apskaitą ir apsaugą, informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą.
Komisija 2013 m. lapkričio 26 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį su Europos
socialinio fondo agentūra dėl projekto „Kokybės vadybos modelio, atitinkančio LST EN ISO
9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas, paruošimas sertifikuoti ir sertifikavimas Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje“. Šis projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m.
Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų
kokybės iniciatyvos“. Projekto tikslas – gerinti Komisijos veiklą ir uţtikrinti kokybišką paslaugų
teikimą, įdiegiant kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.
Projekto uţdaviniai:1) įvertinti Komisijos veiklos atitiktį LST EN ISO 9001:2008 standarto
reikalavimams; 2) Komisijoje įdiegti kokybės vadybos sistemą; 3) sertifikuoti įdiegtą kokybės
vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. Projekto rezultatas:
Komisijoje įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008
kokybės standarto reikalavimus.
Įdiegus kokybės vadybos sistemą, efektyviai paskirsčius Komisijos išteklius, nustačius
įgaliojimus ir atsakomybes, įvertinus ir aprašius veiklos procesus, pagerinus vidinę komunikaciją ir
bendradarbiavimą su suinteresuotomis institucijomis, vartotojais bei reguliuojamais ūkio subjektais
bus uţtikrinamas veiksmingas Komisijos nuostatuose nustatytos paskirties ir keliamų uţdavinių
įgyvendinimas.
Projektas finansuojamas 100 proc. iš Europos struktūrinių fondų. Projektui skirtos
lėšos – 90 234,0 Eur. Projektas bus įgyvendintas iki 2015 m. liepos 26 d.
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Vadovaujantis naujos redakcijos Energetikos įstatymo 8 straipsnio 14 ir 15 dalimis, nuo
2012 m. Komisijos programos, vykdant energetikos sektoriaus reguliavimą ir valstybinę
energetikos prieţiūrą, finansuojamos iš Komisijos pajamų, gautų iš energetikos įmonių pervedamų
įmokų, apskaičiuotų pagal atskirų energetikos sektorių metines energijos perdavimo ir (ar)
skirstymo veiklų pajamas. Skaičiuojant pagal prognozuojamas energetikos sektorių perdavimo ir
(ar) skirstymo veiklų pajamas 2015–2017 metams, Komisijos metinės pajamos turėtų sudaryti
kasmet po 2 809 314,0 Eur. Šios lėšos bus naudojamos Komisijos strateginiams veiklos tikslams
pasiekti bei veiklos efektyvumui didinti: verslo prieţiūros srityje diegiant rizikos valdymo
mechanizmus, panaudojant informacines technologijas, maţinant verslui administracinę naštą.
Komisija, atsiţvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Valstybės
tarnautojų mokymo strategiją, Komisijos strateginius tikslus bei remdamasi tiesioginių vadovų
teikiamomis rekomendacijomis valstybės tarnautojams, rengs Komisijos darbuotojų mokymų
planus. Nuolat besikeičianti Komisijos veiklą reglamentuojanti teisinė bazė ir tobulėjančios
energijos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodologijos
reikalauja aukštos kvalifikacijos specialistų.
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Komisijos strateginis tikslas – uţtikrinti ilgalaikę ir efektyvią energetinių sektorių
nepriklausomo reguliavimo sistemą.
Komisija strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens sektorių
kainų reguliavimo bei rinkos prieţiūros programą (toliau – Programa), kuri yra tęstinė – vykdoma
nuo 2005 metų.
Strateginis tikslas – uţtikrinti ilgalaikę ir efektyvią energetinių
sektorių nepriklausomo reguliavimo sistemą.
Valstybės biudţeto lėšos, iš viso
2 809 314,0 Eur
Iš jų DU: 1 448 100,0 Eur

ŢMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
2014 m. birţelio 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas, kuris išplečia Komisijos funkcijas. Šioms funkcijoms ir
iškeltiems tikslams įgyvendinti Komisijos Vandens skyriuje nuo 2015 metų būtini 7 etatai.
Seime uţregistruotas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo
projektas, kuris numato naujas funkcijas Komisijai. Priėmus šį įstatymą, 2016 metais Komisija turės
formuoti naują Atliekų tvarkymo struktūrinį padalinį, atliekų tvarkymo įstatyme numatytoms
funkcijoms įgyvendinti.
Taip pat 2014 m. birţelio 3 d. Nr. XIIP-1879 Seime uţregistruotas Lietuvos Respublikos
valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimas, kurį priėmus būtų
išspręsta Komisijai vadovaujančių valstybės pareigūnų ir pavaldţių valstybės tarnautojų algų
disproporcijos problema.
Planuojama, kad darbo uţmokesčio fondas dėl minėtų pakeitimų pareikalautų papildomų
173 770,0 Eur.
Atlikus numatomų nacionalinės energetikos reguliavimo institucijos funkcijų analizę,
planuojamas toks ţmogiškųjų išteklių ir atitinkamai darbo uţmokesčio fondo pasiskirstymas:
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Pareigybių skaičius, vnt.
Išlaidos darbo
uţmokesčiui, Eur

2014 metai
90

2015 metai
106

2016 metai
110

2017 metai
110

1 274 328,0

1 448 100,0

1 506 024,0

1 506 024,0

2015–2017 metų pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui (tūkst. Eur)
pasiskirstymas pagal pareigybių grupes

2 (DU 79,6)

21(DU 378,2)

Vadovai ir pavaduotojai

Kitų padalinių vadovai ir
pavaduotojai

83 (DU 990,3)

Specialistai/pareigūnai,
neturintys pavaldžių
asmenų ir kiti
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1 lentelė. 2015–2017 metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos
2015 metų asignavimai
Eil.
Nr.

1.

Programos
pavadinimas

Energetikos ir
geriamojo vandens
sektorių kainų
reguliavimas bei rinkos
prieţiūra
iš jų valdymo išlaidos

Numatomi 2016 metų asignavimai

iš jų
iš viso

Išlaidoms

(Eur)
Numatomi 2017 metų asignavimai

iš jų

iš viso

iš jų DU

turtui
įsigyti

2.809.314,0

2.493.628,3

1.448.100,0

315.685,7

iš viso

Išlaidoms

iš jų
turtui
įsigyti

iš viso

iš jų DU

2.809.314,0

2.447.289,0

1.506.024,0

362.025,0

iš viso

išlaidoms
iš viso

iš jų DU

turtui
įsigyti

2.809.314,0

2.447.289,0

1.506.024,0

362.025,0

2.782.669,0

2.466.983,3

1.448.100,0

315.685,7

2.782.669,0

2.420.644,0

1.506.024,0

362.025,0

2.782.669,0

2.420.644,0

1.506.024,0

362.025,0

Iš viso asignavimų
programoms

2.809.314,0

2.493.628,3

1.448.100,0

315.685,7

2.809.314,0

2.447.289,0

1.506.024,0

362.025,0

2.809.314,0

2.447.289,0

1.506.024,0

362.025,0

iš jų valdymo išlaidos

2.782.669,0

2.466.983,3

1.448.100,0

315.685,7

2.782.669,0

2.420.644,0

1.506.024,0

362.025,0

2.782.669,0

2.420.644,0

1.506.024,0

362.025,0

99,1

98,9

100,0

100,0

99,1

98,9

100,0

100,0

99,1

98,9

100,0

100,0

Valdymo išlaidų dalis,
procentais
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Komisija veiklą vykdo dinamiškoje politinėje, ekonominėje, socialinėje ir technologinėje
aplinkoje. Komisijos veiklą daugiausia lemia įstatymų leidţiamosios ir vykdomosios valdţios
priimami sprendimai bei kartu besikeičiančios ES direktyvų ir kitų teisės aktų nuostatos
ekonomikos reguliavimo, gamtosaugos ir energetikos klausimais.
Komisijos veiklos sritis yra susijusi su keliuose skirtinguose sektoriuose veikiančių įmonių
teikiamų paslaugų reguliavimu, kurių metinė apyvarta siekia beveik 2,3 mlrd. Eur, o jų paslaugomis
naudojasi visi Lietuvos gyventojai. Komisijos sprendimai gali daryti įtaką ne tik individualių ūkio
subjektų veiklai, tačiau atlikti ir „globalesnį“ vaidmenį, tai yra uţtikrinti reguliuojamų sektorių
stabilumą, objektyvumą, kryptingumą ir tokiu būdu stiprinti visuomenės bei investuotojų
pasitikėjimą valstybe.
Atlikus aplinkos analizę, pateikiamos išvados, pagrindinės identifikuotos problemos ir
veiksniai, lemiantys planuojamus pokyčius:

Trečiojo energetikos paketo perkėlimas į nacionalinę teisę. Atsiţvelgdama į tai,
kad 2011 m. ir 2012 m. pradţioje Trečiojo energetikos paketo nuostatos buvo perkeltos į
Energetikos, Elektros energetikos ir Gamtinių dujų įstatymus, Komisija priėmė naujas funkcijas,
atitinkamai planuoja veiklą, perţiūri savo uţdavinius. Viena iš svarbiausių funkcijų – elektros
energetikos ir gamtinių dujų įmonių atskyrimo pagal veiklas įgyvendinimas bei nuolatinė kontrolė.
Vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu Gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių
dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo planu, vertikaliai integruotos gamtinių dujų
įmonės nuosavybė iki 2014 m. spalio 31 d. privalo būti atskirta nuo kitų veiklų, nesusijusių su
perdavimu. Įgyvendindamas šiuos teisės aktų reikalavimus, nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo
veiklą nuo vertikaliai integruotos įmonės atskirtas perdavimo sistemos operatorius AB „Amber
Grid“. Galutinai įgyvendinus perdavimo veiklos nuosavybės atskyrimą, Komisija privalės atlikti
sertifikavimo procedūrą: priimti preliminarų sprendimą dėl perdavimo sistemos operatoriaus
paskyrimo, šį sprendimą notifikuoti Europos Komisijai bei, gavus Europos Komisijos pagrįstą
nuomonę arba jos negavus, priimti galutinį sprendimą.
Paţymėtina, jog elektros energetikos sektoriuje vertikaliai integruotų įmonių nuosavybės
atskyrimo procedūra buvo atlikta 2012–2013 metais. Komisija sprendimą dėl skirstomųjų tinklų
operatoriaus atitikties nuosavybės atskyrimo reikalavimams priėmė 2012 m. liepos 26 d., dėl
perdavimo sistemos operatoriaus atitikties nuosavybės atskyrimo reikalavimams – 2013 m.
rugpjūčio 27 d.
Komisija vykdo tokias naujas funkcijas kaip gamtinių dujų ir elektros energijos prekybos
prieţiūra, reguliarių gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo rinkos tyrimai ir pan. Komisija
vertina, ar perdavimo, skirstymo, skystinimo sistemos operatorių parengtos naudojimosi sistema
taisyklės atitinka Komisijos patvirtintus reikalavimus, ir jas suderina.

Didmeninės elektros ir gamtinių dujų rinkos priežiūra. Tiek elektros energetikos,
tiek gamtinių dujų sektoriuje Komisijai išdavus rinkos operatoriaus licencijas bei pradėjus veikti
elektros ir dujų birţoms, kuriose rinkos dalyviai – gamintojai, tiekėjai ir didmeniniai vartotojai ‒
turi galimybę vykdyti energijos didmeninę prekybą, būtina uţtikrinti šios rinkos prieţiūrą ir
kontrolę. Tuo tikslu Europos Parlamentas ir Taryba 2011 m. spalio 25 d. priėmė reglamentą
1227/2011 dėl didmeninės rinkos skaidrumo ir vientisumo. Jame įtvirtintos pareigos Komisijai
susijusios su didmeninės rinkos prieţiūra. Atsiţvelgdama į Europos Komisijos įgyvendinamuosius
teisės aktus, Komisija planuoja parengti didmeninės elektros ir gamtinių dujų rinkos prieţiūros
taisyklių pakeitimo projektus, pagal poreikį atlikti Reglamento paţeidimo tyrimus, dalyvauti
Šiaurės ir Baltijos šalių reguliuotojų (NORDREG) organizacijos veikloje, dalyvauti rengiant
Energetikos įstatymo pakeitimus, Europos reguliuotojų agentūros bendradarbiavimo memorandumo
gaires ir kitus teisės aktus tam, kad būtų uţtikrinta efektyvi didmeninės rinkos prieţiūra.
Vadovaujantis Reglamentu Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir

9
skaidrumo, 2014 m. II ketv. prasidėjo rinkos dalyvių, veikiančių ES didmeninėje gamtinių dujų ir
elektros energetikos rinkoje, registracija atitinkamų valstybių narių nacionalinėse reguliavimo
institucijose. Taip pat Europos Komisijai priėmus Reglamento įgyvendinamuosius teisės aktus, turi
būti nustatyti sandorių, apie kuriuos rinkos dalyviai privalės pranešti, sąrašai. Planuojama, kad
informaciją apie sandorius nacionalinėms reguliavimo institucijoms bei sandorių registravimo
sistemą CEREMP administruojančiai Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūrai
(ACER) registruoti rinkos dalyviai pradės teikti 2014 m. pabaigoje – 2015 m. pradţioje.

Energijos išteklių birža. Komisija ypatingą dėmesį skiria efektyviam biokuro rinkos
vystymuisi. Komisija atliko konkurencinę šio segmento stebėseną ir nustatė veiksnius, galinčius
riboti ar sudarančius sąlygas riboti skaidrią ir efektyvią biokuro rinkos plėtrą. Todėl Komisija
parengė ir pateikė Energetikos ministerijai Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimo projektą.
Seime buvo priimtas siūlomas pakeitimas, kuris įsigaliojo 2013 m. liepos 2 d. nauja įstatymo
Nr. XI-2023 redakcija. Įstatymas numato, kad šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos
gamintojai bei šilumą ir elektros energiją bendrame technologiniame cikle gaminantys gamintojai,
kurie elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai naudoja biokurą, energijos išteklių birţoje privalo
įsigyti elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai reikalingo biokuro kiekio dalį.

Bendrasis informacijos centras ir kita vartotojų švietimo veikla. Vartotojų teises
energetikos srityje labai sustiprina Trečiasis ES energetikos paketas, kuriuo vadovaujantis nuo
2012 m. kovo 1 d. Komisijoje įsteigtas naujas administracinis padalinys – Bendrasis informacijos
centras (toliau – BIC), skirtas teikti vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises,
galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus. BIC kasmet organizuoja
anonimines interesantų apklausas, kurios leidţia nustatyti besikeičiančius vartotojų poreikius ir
priimti atitinkamus sprendimus dėl paslaugų kokybės gerinimo. BIC, remdamasis atlikta vartotojų
poreikių analize, planuoja tęsti tyrimus apie informacijos prieinamumą vartotojams aktualiais
klausimais, kurti įvairias vartotojų švietimo ir ugdymo priemones, skirtas vartotojų informuotumui
energetikos srityje didinti. Komisija skatins bendradarbiavimą su vartotojų teisių gynimo
asociacijomis, didins jų vaidmenį Komisijos priimamuose sprendimuose, ugdys ir tobulins jų
kompetenciją vartotojų teisių apsaugos srityse, dalyvaus vartotojų teisių gynimo asociacijų
inicijuojamuose švietimo projektuose, susijusiuose su prioritetinėmis vartotojų teisių apsaugos
energetikoje sritimis, efektyviau skleis informaciją apie Komisijos veiklos sritis ir kompetencijos
ribas.

Baltijos energijos rinkos jungčių plano įgyvendinimas. Lietuva kartu su Latvija ir
Estija bei kitomis penkiomis Baltijos jūros šalimis (Danijos Karalyste, Vokietijos Federaline
Respublika, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos Respublikomis) ir Europos Komisija vykdo Baltijos
energijos rinkos jungčių planą (angl. The Baltic Energy Market Interconnection Plan ‒ BEMIP),
kuris turėtų sujungti izoliuotas Baltijos šalių (elektros ir dujų) energetines sistemas su
Skandinavijos ir Vakarų Europos šalių (elektros ir dujų) energetikos sistemomis bei išspręsti
aktualią investicijų kaštų tarp šalių pasidalijimo principų bei jų vertinimo nustatymo problematiką.
Europos Parlamentas ir Taryba 2013 m. balandţio 17 d. priėmė reglamentą (ES) Nr. 347/2013 dėl
transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas
Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir
(EB) Nr. 715/2009, kuriame numatyti BEMIP plane nustatytų infrastruktūrinių projektų
įgyvendinimo principai. Komisija, vadovaudamasi Reglamentu ir 2013 m. rugsėjo 25 d. ACER
publikuotomis rekomendacijomis dėl reguliuotojų bendradarbiavimo Nr. 07/2013, kartu su kitų
šalių reguliavimo institucijomis turi priimti sprendimus dėl tarpvalstybinių investicijų Bendro
intereso projektų (angl. Projects of Common Interest – PCI) kaštų paskirstymo tarp suinteresuotų
ES valstybių narių. Europos Komisija 2013 m. spalį patvirtino beveik 250 svarbiausių bendro
intereso projektų sąrašą, tarp kurių pateko ir Lietuvos integracijai į Europos Sąjungos dujų ir
elektros rinkas svarbūs projektai. Reglamentas nustato, kad atitinkamos nacionalinės reguliavimo
institucijos iki 2015 m. geguţės 16 d. turi priimti sprendimus, kurie būtini PCI projektams
įgyvendinti, įskaitant ir sprendimus dėl rodiklių bei atitinkamų pamatinių verčių rinkinio, kad būtų
galima palyginti infrastruktūros projektų investicinio vieneto sąnaudas. Taip pat nacionalinės
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reguliavimo institucijos įpareigojamos nuolat (bent kartą per metus iki tol, kol objektas bus
perduotas eksploatuoti) sekti projektų rengėjų informaciją apie to projekto paţangą ir nustatytas su
juo susijusias sąnaudas bei poveikį, vertinti, ar nepatiriamos papildomos projekto vystymo rizikos,
ir, jei jos patiriamos, spręsti dėl paskatų pritaikymo. Atsiţvelgiant į tai, kad Europos Komisija ne
vėliau kaip 2017 m. turi paskelbti bendro intereso projektų įgyvendinimo ataskaitą bei ją pateikti
Europos Parlamentui ir Tarybai, nacionalinėms reguliavimo institucijoms kyla poreikis teikti
informaciją apie reguliacinius projektų vystymo ir susijusius aspektus.

Integracija į ES reguliavimo aplinką. 2011 m. kovo 3 d. Liublianoje (Slovėnija)
oficialiai darbą pradėjo Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (angl. The Agency for
the Cooperation of Energy Regulators ‒ ACER), kuri įsteigta vadovaujantis vienu iš Trečiojo
energetikos paketo dokumentų – 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 713/2009. Komisija yra Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) ir Regioninės
energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) narė.
Komisija skirs didelį dėmesį tarptautiniam bendradarbiavimui skatinti ‒ tai leistų uţtikrinti
pagrįstų sprendimų priėmimą sklandţiai energetikos raidai: visuotinei konkurencijai, atvirai
energijos rinkai, grieţtėjantiems aplinkosaugos reikalavimams tenkinti.

Geriamojo vandens tiekimo kainodara. Pagal priimtą Lietuvos Respublikos
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymą, Komisijai yra
priskirti nauji uţdaviniai ir funkcijos, t. y. numatomas įmonių licencijavimas, perėjimas prie
geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų skaičiavimo, kasmetinio kainų
perskaičiavimo, taip pat įvedant paviršinių nuotekų tvarkymo kainų reguliavimą. Komisijai taip pat
pavedama geriamojo vandens tiekėjų licencijuojamos veiklos prieţiūra, numatant, kad uţ
licencijuojamos veiklos paţeidimus Komisija gali skirti atitinkamo dydţio baudas bei pavedama
vertinti, ar nustačius naujas kainas vartotojų mokama suma uţ geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
nuotekų tvarkymo paslaugas neviršys 4 procentų vidutinių mėnesio šeimos pajamų.

Konkurencijos šilumos gamybos srityje skatinimas. Vyriausybė 2011 m.
liepos 13 d. nutarimu Nr. 889 patvirtino Šilumos kainų nustatymo metodikos principus, kuriais
įtvirtino šešis šilumos sektoriaus kainodaros reguliavimo pokyčius: numatyta patvirtinti
reguliuojamos veiklos apskaitos principus, sukurti apskaitos atskyrimo mechanizmą, nustatyti
sąnaudų sisteminę klasifikaciją, ribojančių veiksnių sąrašą, investicijų grąţos dydţio reguliavimo
principus ir pareigas šilumos tiekėjui koreguoti paslaugų kainas, atsiţvelgiant į kuro kainų
pasikeitimus. Komisija, įgyvendindama Šilumos ūkio įstatyme nustatytus tikslus ir vadovaudamasi
Šilumos kainų nustatymo metodikos principų aprašu, 2013 m. vasario mėn. nauja redakcija išdėstė
Šilumos kainų nustatymo metodiką. Ši metodika įsigaliojo nuo 2014 m. sausio 1 d. Pagrindinis
tikslas – didinti šilumos ūkio investicinės aplinkos stabilumą, konkurencingumą bei šilumos
energijos kainodaros skaidrumą. Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi šilumos sektoriuje reguliuojami ūkio
subjektai teiks reguliavimo apskaitos duomenis uţ pasibaigusius ataskaitinius laikotarpius,
vadovaujantis naujos Metodikos nuostatomis.
Siekdama uţtikrinti šilumos vartotojų teisę gauti šilumą maţiausiomis sąnaudomis,
Komisija nuolat atlieka teisinės aplinkos stebėseną ir, nustačiusi teisines spragas, priima
atitinkamus sprendimus.
Didindama konkurenciją šilumos gamybos segmente bei skatindama atliekinių ir
atsinaujinančiųjų energijos išteklių šilumai gaminti naudojimą, Komisija sieks sudaryti palankesnes
sąlygas naujų gamybos pajėgumų prieigai prie tinklų (sistemų), pirmiausia pašalindama kliūtis,
trukdančias ateiti naujiems rinkos dalyviams. Šilumos ūkio įstatymas numato, kad nepriklausomi
šilumos gamintojai yra nereguliuojami, nebent dėl tam tikrų aplinkybių yra nustatoma būtinybė
taikyti privalomą kainodarą.

Atsinaujinančių išteklių energetika. Nuo 2012 m. Komisijoje gauti 23 prašymai
organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skirtingiems atsinaujinančių išteklių
technologijų tipams ir pajėgumams. Komisija patvirtino 8 (aštuonių) skatinimo kvotų paskirstymo
aukcionų laimėtojus – 45 ūkio subjektus, kuriems skirta 258,73 MW. 2013 m. vasario 1 d. ir 2013
m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
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pakeitimams ir išnaudojus remtiną kvotą buvo nutraukta 10 skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų.
3 skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai buvo paskelbti neįvykusiais dėl nepakankamo dalyvių
skaičiaus. Dėl skatinimo kvotos trūkumo sustabdytos 2 skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
organizavimo procedūros vėjo energiją naudojančioms elektrinėms. Pagal Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatyme nustatytus skatinimo kvotos dydţius, laisvos skatinimo kvotos likusios tik
hidroelektrinėms. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus sprendimą dėl skatinimo kvotų dydţio
padidinimo, Komisija sieks operatyviai pradėti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
organizavimo procedūras.
2013 m. priimtas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimas, kuris numato,
kad elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, fiksuoti tarifai nustatomi ne daţniau
kaip kas ketvirtį. Minėti pakeitimai leido Komisijai operatyviai reaguoti į investicijų kaštų
pasikeitimus ir atitinkamai nustatyti aktualiais kaštais pagrįstus tarifus, diferencijuotus pagal
technologinius jėgainių tipus ir pajėgumus. Komisija nuolat atlieka duomenų analizę, sisteminimą
apie atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus technologijų ir kaštų (investicijų) kitimus Europos
Sąjungos šalyse.
Šalia daugybės naujų funkcijų Komisija, vadovaudamasi Energetikos įstatymu, Elektros
energetikos įstatymu, Gamtinių dujų įstatymu, Šilumos ūkio įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Energijos išteklių rinkos įstatymu, Suskystintų gamtinių dujų
terminalo įstatymu ir Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos
sistemas įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, turi uţtikrinti, kad energetikos
rinkoje būtų efektyvi konkurencija, vartotojai ir tiekėjai nebūtų diskriminuojami, visi vartotojai
gautų nustatytos kokybės paslaugas, šilumos, elektros, gamtinių dujų ir geriamojo vandens bei
nuotekų tvarkymo kainos vartotojams būtų perskaičiuojamos atsiţvelgiant į energetikos išteklių
kainų pokyčius.
Komisija turės grieţtai nustatytais terminais vykdyti savo pagrindines funkcijas: derinti
Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytų investicijų projektus ir vykdyti betarpišką jų
įgyvendinimo kontrolę, vykdyti energetikos įmonių stebėseną, rengti ataskaitas ES institucijoms,
nustatyti valstybės reguliuojamų kainų lygį. Komisijos nustatytomis (suderintomis) kainomis ir
tarifais naudojasi visi Lietuvos gyventojai. Nuo Komisijos nustatytų šiluminės energijos normatyvų,
patvirtintų energetikos išteklių kainų ir tarifų dydţio tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų
komunalinių mokesčių dydis bei iš dalies socialiai remtiniems gyventojams pašalpoms mokėti
skiriamos lėšos ir išmokėtinų pašalpų dydis. Todėl šių Komisijos kasdienių, labai svarbių
visuomenei funkcijų vykdymas neturi nukentėti dėl nuolat kylančių naujų iššūkių Komisijai.
Komisija veiklos sąlygų prieţiūrą vykdo 1804 ūkio subjektų atţvilgiu, kurių realizacijos
pajamos siekia beveik 2,3 mlrd. Eur. Reguliuojamų ūkio subjektų investicijos 2013 m. siekė
0,4 mlrd. Eur. Suprantama, kad nuo Komisijos nustatytų (suderintų) kainų ir tarifų dydţio priklauso
ne tik reguliuojamų įmonių rentabilumas, jų ekonominė būklė, bet ir visos Lietuvos
makroekonominiai rodikliai – infliacija, nacionalinio biudţeto apimtis, BVP augimo tempai ir kt.
STRATEGINIS TIKSLAS (01)
Uţtikrinti ilgalaikę ir efektyvią energetinių sektorių nepriklausomo reguliavimo sistemą.
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Komisijos strateginis tikslas vertinamas šiais efekto kriterijais
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Efekto vertinimo kriterijaus pavadinimas

2014-ųjų
metų

2015-ųjų
metų

2016-ųjų
metų

2017-ųjų
metų

E-01-01

Vidutinio statistinio namų ūkio išlaidų dalis,
tenkanti energetinėms paslaugoms įsigyti
(procentas nuo vidutinio statistinio namų ūkio
disponuojamų pajamų)

12

11

10

9

E-01-02

Bendrojo vidaus produkto dalis, tenkanti
energetinėms paslaugoms įsigyti (procentas
nuo BVP)

6,3

6,2

6,1

6,0

E-01-03

Importuojamos elektros energijos dalis nuo
viso šalies elektros energijos suvartojimo
(proc.)

69,4

66,7

64,6

62,9

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA
ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS SEKTORIŲ KAINŲ REGULIAVIMO BEI
RINKOS PRIEŢIŪROS PROGRAMA (01.01)
Bendroji informacija apie programą
Komisijos vykdoma Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos
prieţiūros programa (toliau – Programa) yra tęstinė (vykdoma nuo 2005 metų) ir bus tęsiama
2015–2017 metais.
Komisija dalyvauja įgyvendinant šiuos planavimo dokumentus:
 Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Seimo 2012 m. birţelio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės
nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“;
 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategiją,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos
patvirtinimo“;
 Nacionalinė atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategiją, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. birţelio 21 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Nacionalinės
atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos patvirtinimo“;
Komisijos funkcijos nustatytos Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Gamtinių
dujų įstatyme, Šilumos ūkio įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme,
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Energijos išteklių rinkos įstatyme, Suskystintų
gamtinių dujų terminalo įstatyme, Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros
energetikos sistemas įstatyme. Pagrindinės veiklos kryptys yra:
 reguliavimo apskaitos ir kainodaros metodikų rengimas ir tobulinimas, energetikos,
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių kainų ir tarifų nustatymas, taikomų kainų
kontrolė;
 išduotų licencijų elektros, gamtinių dujų, šilumos, viešojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sektoriuose veikiančioms įmonėms sąlygų vykdymo kontrolė;
 atitinkamose ES direktyvose ir Lietuvos teisės aktuose numatytų kainų nustatymas ir
derinimas, vartotojų teisių apsaugos priemonių įgyvendinimas, energetikos rinkos ir energetikos
išteklių tiekimo patikimumo monitoringas, Lietuvos energetikos sektoriaus rinkos stebėsenos
ataskaitų Europos Komisijai ir Lietuvos institucijoms rengimas.
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Programos vykdytojas – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
Programai vykdyti 2015 m. numatomos 106 pareigybės.
Programos koordinatorė – Komisijos Administracijos direktorė Ana Selčinskienė,
tel. (8 5) 213 5540, el. p. ana.selcinskiene@regula.lt

Komisijos pirmininkė

Diana Korsakaitė

14
2 lentelė. 2015–2017 metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
Paskirti 2015 metų asignavimai
Tikslo,
uţdavinio,
priemonės
kodas

Paskirti 2016 metų asignavimai

iš jų
Tikslo, uţdavinio, priemonės
pavadinimas

Paskirti 2017 metų asignavimai

iš jų

išlaidoms

iš jų

išlaidoms

Iš viso
iš viso

iš jų DU

turtui
įsigyti

Iš viso

išlaidoms

iš viso

iš jų DU

turtui
įsigyti

Iš viso
iš viso

iš jų DU

turtui
įsigyti

01

Tikslas: Integruotis į ES reguliavimo
sistemą ir padidinti Komisijos veiklos
efektyvumą.

2.510.585,0

2.492.628,0

1.448.100,0

17.957,0

2.693.465,0

2.476.250,0

1.506.024,0

217.215,0

2.693.465,0

2.476.250,0

1.506.024,0

217.215,0

01-01

Uţdavinys:
Komisijos
veiklos
efektyvumo ir jos viešumo didinimas.

2.423.908,0

2.405.951,0

1.448.100,0

17.957,0

2.606.788,0

2.389.573,0

1.506.024,0

217.215,0

2.606.788,0

2.389.573,0

1.506.024,0

217.215,0

01-01-01

Priemonė: Uţtikrinti tinkamą darbo
uţmokesčio ir kitų socialinių išmokų
(pašalpų) apskaičiavimą bei išmokėjimą
nustatytais terminais.

1.910.200,0

1.910.200,0

0,0

1.893.822,0

1.893.822,0

1.893.822,0

1.893.822,0

01-01-02

Priemonė: Uţtikrinti Komisijos priimamų
sprendimų
viešinimą,
atstovavimą
įvairiose institucijose.

15.610,0

15.610,0

0,0

15.610,0

15.610,0

15.610,0

15.610,0

01-01-03

Priemonė: Uţtikrinti sklandţią Komisijos
veiklą bei kokybiškas darbo sąlygas.

451.758,0

433.801,0

17.957,0

433.801,0

433.801,0

433.801,0

433.801,0

01-01-04

Priemonė:
Tobulinti
darbuotojų kvalifikaciją.

46.340,0

46.340,0

0,0

46.340,0

46.340,0

46.340,0

46.340,0

01-01-05

Priemonė: Apskaitos ir veiklos valdymo
sistemos sukūrimas.

0,0

0,0

0,0

217.215,0

0,0

217.215,0

217.215,0

0,0

01-02

Uţdavinys: Integruotis į ES ir pasaulio
energetikos
reguliavimo
sprendimų
priėmimo procesą.

86.677,0

86.677,0

0,0

86.677,0

86.677,0

0,0

86.677,0

86.677,0

65.527,0

65.527,0

0,0

65.527,0

65.527,0

65.527,0

65.527,0

21.150,0

21.150,0

0,0

21.150,0

21.150,0

21.150,0

21.150,0

298.729,0

1.000,0

297.729,0

115.849,0

1,0

115.849,0

1,0

01-02-01

01-02-02

02

Komisijos

Priemonė: Atstovauti
ES ir kitų
tarptautinių organizacijų bei asociacijų
komitetų, darbo grupių veikloje.
Priemonė: Organizuoti tarptautinius
renginius/
konferencijas,
uţtikrinti
tinkamą informacijos pateikimą ES
institucijoms ir kitoms tarptautinėms
organizacijoms.
Tikslas: Užtikrinti prognozuojamą ir
skaidrią verslo aplinką energetikos bei
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sektoriuose.

1.448.100,0

0,0

0,0

1.506.024,0

0,0

0,0

115.848,0

1.506.024,0

217.215,0
0,0

0,0

0,0

115.848,0

Tarpinstit
ucinio
veiklos
plano
kodas,
Vyriausy
bės
prioriteto
kodas

15

02-01

Uţdavinys: Vykdyti energetikos bei
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sektorių stebėseną ir skatinti
konkurenciją,
didinti
skaidrumą,
savireguliaciją ir technologinę paţangą.

0,0

0,0

02-01-01

Priemonė:
Atlikti
gamtinių
dujų
perdavimo ir skirstymo veiklų 2009-2013
m. sąnaudų patikrinimą.

0,0

02-01-02

Priemonė: Atlikti AB „Klaipėdos naftos“
sąnaudų patikrinimą.

02-01-03

Priemonė:
Atlikti
AB
„Vilniaus
energijos“ sąnaudų patikrinimą.

02-02

Uţdavinys: Suformuoti
proporcingas teisinio ir
reguliavimo priemones.

02-02-01

Priemonė: Duomenų surinkimo ir
analizės informacinės sistemos sukūrimas
(DSAIS).

02-02-02

02-02-03

ir taikyti
ekonominio

Priemonė: Rodiklių valdymo ir paţangios
analizės
informacinės
sistemos
sukūrimas.
Priemonė: Uţtikrinti Komisijos įdiegtų
ekonominio
modeliavimo
sistemų
funkcionalumą.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

298.729,0

1.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

297.729,0

115.849,0

1,0

115.848,0

115.849,0

1,0

297.729,0

0,0

297.729,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115.848,0

0,0

115.848,0

115.848,0

0,0

115.848,0

1.000,0

1.000,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115.848,0

03

Tikslas: Sukurti energetinių paslaugų
vartotojų teisių ir teisėtų interesų
apsaugos sistemą.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03-01

Uţdavinys:
Informuoti
ir
energetinių paslaugų vartotojus.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03-01-01

03-01-02

šviesti

Priemonė: Atlikus tyrimą ir identifikavus
energetinių
paslaugų
vartotojų
informacijos poreikį, parengti ir vykdyti
švietimo/ugdymo programą.
Priemonė: Uţtikrinti Komisijos viešai
prieinamos informacijos aktualumą,
patogų
bei
paprastą
naudojimąsi
vartotojui.

03-02

Uţdavinys: Vykdyti energetinių paslaugų
vartotojų teisėtų interesų apsaugą.

0,0

0,0

03-02-01

Priemonė: Vartotojams skirtų
palyginimo sistemų kūrimas.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

03-02-02

Organizuoti suinteresuotiems asmenims
bei energetinių paslaugų vartotojų teisių
gynimo organizacijoms seminarus.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės
biudţetas

2.809.314,0

2.493.628,0

315.686,0

2.809.314,0

2.476.251,0

333.063,0

2.809.314,0

2.476.251,0

kainų

0,0

1.448.100,0

0,0

1.506.024,0

0,0

1.506.024,0

0,0

333.063,0

16
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų
įmokos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams įgyvendinti
ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)

2.809.314,0

2.493.628,0

1.448.100,0

315.686,0

2.809.314,0

2.476.251,0

1.506.024,0

333.063,0

2.809.314,0

2.476.251,0

1.506.024,0

333.063,0

2.809.314,0

2.493.628,0

1.448.100,0

315.686,0

2.809.314,0

2.476.251,0

1.506.024,0

333.063,0

2.809.314,0

2.476.251,0

1.506.024,0

333.063,0

2.809.314,0

2.493.628,0

1.448.100,0

315.686,0

2.809.314,0

2.476.251,0

1.506.024,0

333.063,0

2.809.314,0

2.476.251,0

1.506.024,0

333.063,0

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos
finansinė parama projektams įgyvendinti
ir kitos teisėtai gautos lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)
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3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės
Vertinimo
kriterijaus kodas

Tikslų, uţdavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
2017-ųjų
2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų
metų
metų
metų
metų

01

Tikslas 1:
Integruotis į ES reguliavimo sistemą ir
padidinti Komisijos veiklos efektyvumą.

R-01-01-01-01

Gerai vertinančių Komisijos aptarnavimo
kokybę vartotojų / ūkio subjektų skaičius
(proc.).

40

45

50

>55

R-01-01-01-02

Pagrįstų pasibaigusių skundų skaičius ES
institucijoms dėl Komisijos veiksmų.

0

0

0

0

R-01-01-01-03

Komisijos bendrųjų funkcijų atitiktis LR
finansų
ministro
nustatytiems
veiklos
efektyvumo vertinimo kriterijams (vidurkis nuo
visų nustatytų siektinų reikšmių, proc.).

95

100

100

100

P-01-01-01-01-01 Metinio Komisijos veiklos plano priemonių
įgyvendinimas numatytais terminais (proc. nuo
planuotų priemonių).

100

100

100

100

P-01-01-01-01-03 Skelbtinos informacijos plano vykdymo
įgyvendinimas numatytais terminais (proc.)

100

100

100

100

P-01-01-01-01-05 Valstybės tarnautojų, per ataskaitinius metus
dalyvavusių
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose, dalis (proc.).

70

80

90

90

P-01-01-01-01-07 Bylų skaičius dėl procedūrinių
organizavimo paţeidimų.

0

0

0

0

P-01-01-01-02-01 Parengtos ir pateiktos pastabos / pasiūlymai dėl
ES Tarybos darbo grupėse svarstomų ES teisės
aktų projektų ir dokumentų (proc. nuo visų
Komisijos pateiktų pozicijų).

100

100

100

100

P-01-01-01-02-02 Parengtos ir pateiktos pastabos / pasiūlymai
ACER reguliuotojų valdyboje svarstomais
klausimais (proc.).

100

100

100

100

P-01-01-01-02-03 Komisijos iniciatyva organizuotų tarptautinių
renginių skaičius Lietuvoje.

2

2

2

2

30

70

100

100

1 tikslo 1 uždavinys:
Efektyvios Komisijos veiklos ir jos viešumo
didinimas.

posėdţio

1 tikslo 2 uždavinys:
Integruotis į ES ir pasaulio energetikos
reguliavimo sprendimų priėmimo procesą.

Tikslas 2:
Užtikrinti prognozuojamą ir skaidrią verslo
aplinką.
R-01-01-02-01

Įmonių, esančių Komisijos reguliavimo srityje,
dalis, naudojanti DSAIS sistemą ataskaitoms
pateikti Komisijai, nuo bendro reguliavimo
srityje esančių įmonių skaičiaus (proc.).
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R-01-01-02-02

Asmenų, vykdančių veiklą konkurencinėse
rinkose, skaičiaus augimas, proc.

15

10

5

5

P-01-01-02-01-01 Laiku paskelbtų energetikos sektorių stebėsenos
ataskaitų skaičius (vertinama pagal skelbtinos
informacijos planą) (proc.)

100

100

100

100

P-01-01-02-01-02 Išspręstų ūkio subjektų ikiteisminių (ne teismo
tvarka) ginčų skaičius (proc. nuo gautų).

100

100

100

100

P-01-01-02-01-03 Planinių ūkio subjektų patikrinimų skaičius
(proc. nuo patvirtinto plano).

100

100

100

100

P-01-01-02-01-04 Neplaninių ūkio subjektų patikrinimų skaičius
(proc. nuo gautų prašymų, teikimų, turint tam
tikros informacijos, siekiant uţtikrinti, kad būtų
pašalinti paţeidimai).

100

100

100

100

P-01-01-02-02-02 Laimėtų teisminių bylų skaičius, palyginti su
visomis bylomis su reguliuojamais ūkio
subjektais (proc.).

100

100

100

100

P-01-01-02-02-03 Paskelbti ir suorganizuoti elektros energijos,
pagamintos
iš
atsinaujinančių
išteklių,
skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai (proc.
nuo gautų prašymų).

100

100

100

100

P-01-01-02-02-05 Energetikos ir geriamojo vandens sektorius
reglamentuojančių įstatymų įgyvendinamųjų
teisės aktų parengimas ir priėmimas (proc. nuo
įstatymuose numatytų)

100

100

100

100

P-01-01-02-02-06 Įgyvendintų investicijų projektų skaičius nuo
strateginiame
veiklos
plane
patvirtintų
investicijų projektų (proc.).

100

100

100

100

<55

<55

<55

<55

5

5

5

5

44

48

52

>55

1

1

1

1

2 tikslo 1 uždavinys:
Vykdyti energetikos sektorių priežiūrą,
stebėseną.

2 tikslo 2 uždavinys:
Suformuoti ir taikyti proporcingas teisinio ir
ekonominio reguliavimo priemones.

Tikslas 3:
Sukurti energetinių paslaugų vartotojų teisių
ir teisėtų interesų apsaugos sistemą.
R-01-01-03-01

Ne pagal Komisijos kompetenciją pateiktų
skundų / ginčų skaičius, proc.

R-01-01-03-02

Komisijos interneto
augimas, proc.

R-01-01-03-03

Vartotojų, ţinančių, kokiais klausimais galima
kreiptis ir kokias problemas gali išspręsti
Komisija, skaičius (proc. nuo apklaustų
asmenų, besikreipusių į Komisiją).

svetainės

lankomumo

3 tikslo 1 uždavinys:
Informuoti ir šviesti energetinių paslaugų
vartotojus.
P-01-01-03-01-01 Atliktas
tyrimas,
kuriuo
identifikuotas
energetinių paslaugų vartotojų informacijos
poreikis.
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P-01-01-03-01-02 Parengta energetinių paslaugų vartotojų
švietimo ugdymo programa.

1

1

1

1

P-01-01-03-01-03 Susitikimai aktualiais klausimais su vartotojais,
vartotojų teisių gynimo organizacijoms
(skaičius).

4

4

4

5

P-01-01-03-02-01 Išnagrinėti energijos ir geriamojo vandens
vartotojų ginčai ir skundai (paklausimai) dėl
neteisėtų ūkio subjektų veiksmų (proc. nuo
pateiktų).

100

100

100

100

P-01-01-03-02-02 Nustatytų paţeidimų skaičius, tenkantis
reguliuojamam ūkio subjektui (paţeidimų
skaičius, tenkantis 100 reguliuojamų ūkio
subjektų)

0,9

0,6

0,3

0,2

P-01-01-03-02-03 Viešai paskelbti reguliuojamų ūkio subjektų
paţeidimai, galintys turėti įtakos vartotojų
apsisprendimui dėl paslaugų naudojimo (proc.
nuo padarytų paţeidimų)

100

100

100

100

P-01-01-03-02-04 Suteikta
tarnybinė
pagalba
kitoms
institucijoms,
nagrinėjančioms
vartotojų
skundus (prašymus) energetikos ir geriamojo
vandens klausimais (proc. nuo gautų prašymų)

100

100

100

100

P-01-01-03-02-05 Suteikta tarnybinė pagalba koordinuojančiai
institucijai kuriant Vartotojų informacinę
sistemą (proc. nuo gautų prašymų).

100

100

100

100

3 tikslo 2 uždavinys:
Energetinių paslaugų vartotojų teisėtų
interesų apsauga.

4 lentelė. 2015 metų pareigybių skaičius pagal institucijas / įstaigas ir pareigybių grupes

Eil.
Nr.

1.

Institucijos / įstaigos
pavadinimas

Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės
komisija
Iš viso pareigybių
Iš viso išlaidų darbo
uţmokesčiui
*VT – valstybės tarnautojai

institucijos /
įstaigos vadovai
ir pavaduotojai

Pareigybių skaičius
specialistai /
kitų padalinių
pareigūnai,
vadovai ir
neturintys
pavaduotojai
pavaldţių
asmenų, ir kiti
iš jų
iš jų
iš viso
iš viso
VT
VT

iš viso

iš jų
VT

Išlaidos
DU, Eur

iš viso

iš jų
VT*

2

0

21

19

83

63

106

82

1 448 100,0

2

0

21

19

83

63

106

82

1 448 100,0

79 558,6

378 214,8

990 326,6

1 448 100,0

1 448 100,0

Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės
komisijos veiklos valdymo
sistema.

2016
2017
347 544,0

Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės
komisijos rodiklių valdymo
ir paţangios analizės
informacinė sistema.

2016
2017
231 696,0

173 772,0

115 848,0

115 848,0
115 848,0

333 063,0

333 063,0

333 063,0

173 772,0

173 772,0

173 772,0

43 443,0

43 443,0

43 443,0

43 443,0

297 729,4

297 729,4

Europos Sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Bendra vertė
Panaudota lėšų iki
2014-ųjų metų
Panaudota
2014-aisiais metais

2016 metais
2017 metais

iš jų
iš jų

Lietuvos Respublikos valstybės
biudţeto lėšų poreikis

Europos Sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės
biudţeto lėšų poreikis

Europos Sąjungos ir kita
tarptautinė finansinė parama

įstaigų pajamų įmokos

Lietuvos Respublikos valstybės
biudţeto lėšų poreikis
iš jų

115 848,0

297 729,4

297 729,4

pabaiga

2015 metais

333 063,0

198 389,7

198 389,7

550 857,3

2015

54 738,2

86 886,0

2017

pradţia

Priemonės kodas

Įgyvend
inimo
terminai

54 738,2

Iš viso investicijų
projektams
2013

01-01-05
Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės
komisijos buhalterinės
apskaitos valdymo sistemos
modernizavimas.

01-01-05
Investicijų projekto
pavadinimas

2016

02-02-01
Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės
komisijos duomenų
surinkimo ir analizės
informacinės sistemos
sukūrimas ir įdiegimas
(toliau – DSAIS)

02-02-02
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5 lentelė. 2015–2017 metų investicijų projektai ir asignavimai
(Eur)
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
(2015 metai)
Pavadinimas
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Uţtikrinti ilgalaikę ir efektyvią energetinių sektorių nepriklausomo reguliavimo
sistemą.
Vidutinio statistinio namų ūkio išlaidų dalis, tenkanti energetinėms paslaugoms
įsigyti (procentas nuo vidutinio statistinio namų ūkio disponuojamų pajamų)
1. Apibrėţimas

2. Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
4. Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

9.

Kodas
90 900 1773
01
E-01-01

Vidutinio statistinio namų ūkio išlaidų dalis, tenkanti energetikos
paslaugoms įsigyti (procentas nuo vidutinio statistinio namų ūkio
pajamų)
Ne
Kriterijus leidţia įvertinti Komisijos priimamų sprendimų
poveikį gyventojų išlaidoms energetikos paslaugoms įsigyti
EID 

ME
MP

 100

kur:
EID – vidutinio statistinio namų ūkio metinių išlaidų dalis,
tenkanti energetinėms paslaugoms įsigyti, proc.;
ME – vidutinės metinės vidutinio statistinio namų ūkio išlaidos,
tenkančios energetinėms paslaugoms įsigyti, Eur;
MP – vidutinės disponuojamosios metų pajamos, tenkančios
vidutiniam statistiniam namų ūkiui, Eur;
Laikoma, kad vidutinis statistinis namų ūkis naudojasi
centralizuoto šilumos tiekimo paslaugomis ir per metus suvartoja
9400 kWh šilumos energijos (būstui šildyti, karštam vandeniui
ruošti, cirkuliacijai ir temperatūrai palaikyti), 1200 kWh elektros
energijos, 72 m³ gamtinių dujų, 63 m³ geriamojo vandens
(įskaitant geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti).
Vidutinės statistinio namų ūkio metinės išlaidos, tenkančios
energetinėms paslaugoms įsigyti, apskaičiuojamos kaip
konkrečių paslaugų sunaudoto kiekio per metus ir atitinkamos
paslaugos vieneto (Eur/kWh, Eur/m³) kainos sandaugų suma.
Vidutinės disponuojamosios statistinio namų ūkio metų pajamos
nustatomos pagal naujausius prieinamus metinius Statistikos
departamento ir kitų institucijų viešai skelbiamus duomenis.
Duomenų šaltinis
Institucijos, Statistikos departamento ir kitų institucijų viešai
skelbiami duomenys.
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Metinis
Uţ vertinimo kriterijų
Olgita Bauţienė, Veiklos valdymo skyriaus
atsakingas kontaktinis asmuo vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 250 6181,
el. p. adresas olgita.bauziene@regula.lt
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą
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VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
(2015 metai)
Pavadinimas
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Uţtikrinti ilgalaikę ir efektyvią energetinių sektorių nepriklausomo reguliavimo
sistemą.

Kodas
90 900 1773
01

Bendrojo vidaus produkto dalis, tenkanti energetinėms paslaugoms įsigyti
(procentas nuo BVP)

E-01-02

1. Apibrėţimas

energetinėms

2. Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas
4. Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

9.

Bendrojo vidaus produkto dalis, tenkanti
paslaugoms įsigyti (procentas nuo BVP)
Ne

Kriterijus leidţia įvertinti Komisijos priimamų sprendimų
poveikį vartotojų išlaidoms energetikos paslaugoms įsigyti
BME
BEID 

BVP

 100

kur:
BEID – bendrojo vidaus produkto dalis, tenkanti energetinėms
paslaugoms įsigyti, proc.;
BME – metinės energetines paslaugas vartotojams teikiančių
Komisijos reguliuojamų įmonių pajamos iš pagrindinės veiklos,
Eur;
BVP – bendrasis vidaus produktas (taikant išlaidų metodą) to
meto kainomis, Eur.
Duomenų šaltinis
Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento viešai skelbiami
duomenys.
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Metinis
Uţ vertinimo kriterijų
Olgita Bauţienė, Veiklos valdymo skyriaus
atsakingas kontaktinis asmuo vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 250 6181,
el. p. adresas olgita.bauziene@regula.lt
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

23
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
(2015 metai)
Pavadinimas
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Uţtikrinti ilgalaikę ir efektyvią energetinių sektorių nepriklausomo reguliavimo
sistemą.

Kodas
90 900 1773
01

Importuojamos elektros energijos dalis nuo viso šalies elektros energijos
suvartojimo

E-01-03

1. Apibrėţimas
2. Ar tai naujas vertinimo
kriterijus
3. Pasirinkimo pagrindimas

4. Skaičiavimo metodas

5.
6.
7.
8.

9.

1

Importuojamos elektros energijos dalis nuo viso šalies elektros
energijos suvartojimo
Ne
Tai papildomas rodiklis, rodantis, kaip sekasi įgyvendinti
Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje1
numatytą tikslą didinti atsinaujinančių energijos išteklių elektrai
gaminti naudojimą, siekiant, kad iki 2020 m. ne maţiau kaip
20 proc. galutinio elektros energijos suvartojimo sudarytų
atsinaujinantys elektros ištekliai. Kriterijaus maţėjimas rodo
vidaus gamybos apimčių elektros sektoriuje didėjimą.
IE
IED 
 100
SE

kur:
IED – importuojamos elektros energijos dalis nuo viso šalies
elektros energijos suvartojimo, proc.;
IE – elektros energijos importas per metus, TWh;
SE – šalies elektros energijos suvartojimas per metus, TWh;
Šalies suvartojimas susideda iš elektros energijos, patiektos
vartotojams, Kruonio HAE uţkrovimui suvartoto kiekio,
nuostolių elektros tinkluose ir kiekio, reikalingo perdavimo bei
skirstymo įmonių poreikiams patenkinti.
Duomenų šaltinis
Komisija
Duomenų auditas
Duomenų auditas nebuvo atliktas.
Skaičiavimo reguliarumas
Metinis
Uţ vertinimo kriterijų
Olgita Bauţienė, Veiklos valdymo skyriaus
atsakingas kontaktinis asmuo vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 250 6181,
el. p. adresas olgita.bauziene@regula.lt
Kita informacija apie
vertinimo kriterijaus
patikimumą

Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birţelio 26 d.
nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“.

24

