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NUTARIMAS
DĖL SKIRSTYMO PASLAUGOS BUITINIAMS VARTOTOJAMS PAPILDOMOS
DEDAMOSIOS, SKIRTOS SKIRTUMUI TARP VISUOMENINIO TIEKĖJO FAKTINIŲ
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2021 m. lapkričio
d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio
2 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo 22 straipsnio
10 dalimi, Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros
energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos
viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, 96 punktu bei atsižvelgdama į Tarybos Dujų
ir elektros departamento Elektros skyriaus 2021 m. lapkričio 5 d. pažymą Nr. O5E-1328 „Dėl
skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios, skirtos skirtumui tarp
visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti, 2022 metams
nustatymo“ Taryba n u t a r i a :
1. Nustatyti skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją, skirtą
skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti
(toliau – Papildoma dedamoji), 2022 metams – 1,192 ct/kWh (be PVM).
2. Įpareigoti UAB „Ignitis“ (toliau – Bendrovė) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo
nutarimo įsigaliojimo Tarybai pateikti šią informaciją:
2.1. Indikuoti 2020 m. faktines dėl elektros energijos tiekimo rinkos liberalizacijos
patirtas sąnaudų apimtis, nurodant konkrečias 2020 m. reguliuojamos veiklos ataskaitų (toliau –
RVA) sąnaudų pogrupių eilutes, paslaugų stulpelius, kur buvo apskaitytos ir kokia apimtimi
priskirtos atitinkamos sąnaudos (turėtų matytis sąnaudų pogrupis, paslauga, konkreti 2020 m.
RVA rodoma sąnaudų apimtis, iš to skaičiaus dėl elektros energijos tiekimo rinkos liberalizacijos
per Papildomąją dedamąją padengti prašomos tam tikros sąnaudos).
2.2. Pateikti Tarybai kitą išsamią ir pakankamą informaciją, leisiančią įsitikinti sąnaudų
paskirstymo pagrįstumu tarp visuomeninio tiekimo paslaugos ir nepriklausomo tiekimo
paslaugos. Taip pat įsitikinti pagrįstumu identifikuojant sąnaudas kaip dėl elektros energijos
tiekimo rinkos liberalizacijos patirtas, o ne įprastos visuomeninio tiekimo paslaugos teikimo
patirtas sąnaudas, kurios dengiamos per visuomeninio tiekimo kainos viršutinę ribą.
2.3. Susiderinti su Taryba galimus 2022 metais faktiškai patirtų dėl elektros energijos
tiekimo rinkos liberalizacijos sąnaudų teikimo pjūvius ir apimtis nustatant tolesnių metų
Papildomąją dedamąją.
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2.4. Pamečiui išskirti Bendrovės 2018–2020 m. RVA apskaitytas faktines elektros
energijos įsigijimo sąnaudas ir gautas elektros energijos pardavimo pajamas, nurodant
konkrečias atitinkamų metų RVA pajamų, sąnaudų pogrupių eilutes, paslaugų stulpelius,
kuriuose buvo apskaitytos ir kokia apimtimi priskirtos pajamos / sąnaudos (turi matytis pajamų,
sąnaudų pogrupis, paslauga, konkreti atitinkamų metų RVA rodoma pajamų / sąnaudų apimtis, iš
to skaičiaus faktinės elektros energijos įsigijimo sąnaudos ar gautos elektros energijos pardavimo
pajamos). Pateikti paaiškinimus dėl atitinkamų pajamų / sąnaudų neatitikimų lyginant su
Bendrovės 2021 m. spalio 18 d. raštu Nr. SD-2021-377 „Dėl duomenų teikimo papildomos
dedamosios skaičiavimui“ ir 2021 m. spalio 19 d. el. laišku (reg. Nr. R1-13865) pateiktais
negautų pajamų / viršytų pajamų dėl prognozuotos ir faktinės elektros energijos įsigijimo kainos
skirtumo skaičiavimais iki 2020 m. pabaigos.
3. Įpareigoti Bendrovę kartu su 2021 m. RVA pateikimu (pagal Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo 161 straipsnį pasibaigus finansiniams metams per 4 mėnesius) Tarybai
pateikti šio nutarimo 2.1‒2.2 ir 2.4 papunkčiuose nurodytą informaciją už 2021 metus.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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