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Vilnius
Bendrosios nuostatos
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 20
punkto nuostatomis, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) derina elektros
energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso
rodmenų nuskaitymo paslaugų įkainius, kurie nustatomi pagal tinklų operatorių parengtą, su Taryba
suderintą ir tinklų operatorių patvirtintą šių įkainių apskaičiavimo metodiką.
Vadovaudamasi Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. spalio 10
d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir
vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 169 punktu ir Sutarčių su buitiniais vartotojais
dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais
vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 25 punktu, Taryba derina gamtinių dujų tiekimo nutraukimo ir
atnaujinimo (vartotojo dujų sistemos atjungimo, prijungimo) įkainius (toliau – Įkainiai).
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) 2018 m. spalio 31 d. raštu
Nr. 18KR-SD-16101 pateikė Tarybai prašymą derinti Papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų
įkainių nustatymo metodiką (toliau – Metodika).
Taryba, išnagrinėjusi pateiktą Metodiką, 2018 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. R2-(D)-2558
pateikė pastabas ir klausimus, susijusius su pateikta medžiaga. Kadangi pateiktoje Metodikoje
nebuvo nurodytų papildomų paslaugų skaičiavimo principų ir formulių, Taryba 2019 m. sausio 9 d.
raštu Nr. R2-(D)-43 pateikė pasiūlymą pakoreguoti Metodiką. Papildomas pastabas Taryba siuntė
2019 m. kovo 6 d. raštu Nr. R2-(D)-499 ir 2019 m. kovo 25 d. raštu Nr. R2-(D)-691. Bendrovė
atsakymus Tarybos klausimus ir pastabas bei Metodikos patikslinimus pateikė 2018 m. gruodžio 7 d.
raštu Nr. 18 KR-SD-17678, 2019 m. vasario 7 d. elektroniniu laišku (reg. Nr. R1-1248),
2019 m. vasario 27 d. elektroniniu laišku (reg. Nr. R1-1879), 2019 m. balandžio 5 d. raštu
Nr. 19KR-SD-3457 bei 2019 m. liepos 8 d. raštu Nr. 19KR-SD-6550.
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Metodikos taikymas ir pagrindiniai Įkainių nustatymo principai
Metodika bus taikoma su elektros apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymu bei elektros ir dujų
persiuntimo (tiekimo) nutraukimu, apribojimu ir atnaujinimu susijusių paslaugų įkainiams nustatyti.
Metodikoje numatyta, kad:
– galiojančius Įkainius Bendrovė peržiūri ne rečiau, nei vieną kartą per metus, kasmet iki
birželio 30 d., tačiau Tarybai derinti Įkainiai gali būti teikiami, kai apskaičiuoti Įkainiai nuo
galiojančių skiriasi daugiau kaip 5 proc.;
– Įkainių atskirų dedamųjų pokyčiui įvertinti naudojami lyginamieji indeksai. Darbo
užmokesčio sąnaudų ir subrangovų teikiamų paslaugų dedamosioms nustatomas darbo užmokesčio
(DU) lyginamasis indeksas, kitoms dedamosioms – vartotojų kainų indekso (VKI) lyginamasis
indeksas;
– lyginamieji indeksai apskaičiuojami pagal viešai skelbiamus duomenis taip, kad būtų
įvertintas laikotarpis nuo paskutiniojo Įkainių derinimo inicijavimo datos, kai po inicijavimo Įkainiai
buvo suderinti su Taryba;
– naujų paslaugų Įkainių derinimas su Taryba inicijuojamas ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki
paslaugos teikimo pradžios;
– Įkainiams derinti Bendrovė pateikia užpildytas formas, nurodytas Metodikos prieduose,
kurie yra neatskiriama Metodikos dalis; tolesnis derinimas vykdomas pagal Metodikos 1 priede
pateiktą proceso aprašą ir jame aprašytas Bendrovės bei Tarybos atsakomybes;
– Įkainio dydis nustatomas vadovaujantis būtinųjų sąnaudų principu, įvertinus tiesiogines ir
netiesiogines sąnaudas, būtinas konkrečiai paslaugai vykdyti;
– teikiamų paslaugų būtinosios sąnaudos nustatomos vertinant 4 sąnaudų grupes: darbo
užmokesčio, transporto, netiesiogines ir papildomas bei kitas sąnaudas, kurios skaičiuojamos pagal
Metodikoje pateiktas formules;
– sąnaudos įvertinamos pagal turimus duomenis ir (ar) sutartis. Jeigu nėra galimybės tam tikrų
sąnaudų įvertinti pagal faktinius duomenis ar pagal turimas sutartis, tuomet joms įvertinti gali būti
taikomi kiti būdai ir šaltiniai, įskaitant, bet neapsiribojant: ekspertinis vertinimas, Bendrovės
biudžetas ir jo nustatymo prielaidos, kitų verslo subjektų ar organizacijų pateikiami duomenys;
– Taryba įsipareigoja pateikti Bendrovei ar išplatinti oficialų sprendimą dėl Įkainių
suderinimo ne vėliau, kaip per 3 mėnesius nuo Įkainių derinimo inicijavimo datos ir turi teisę
nederinti Įkainių, jei Operatorius nevykdo bent vieno ar kelių reikalavimų: pateikia nepilnai
užpildytus priedus, pagal Metodiką reikalingus Įkainiams derinti, pažeidžia Metodikos nuostatas,
neturi teisės teikti paslaugų, kurių Įkainius pateikia derinti.
Tarybos iniciatyva, jei ji kyla ne dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų, Metodika
gali būti peržiūrima ne dažniau kaip vieną kartą per kalendorinius metus, pateikiant Bendrovei
siūlomus pakeitimus ir suteikiant ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą pastaboms
pateikti. Metodikos koregavimas dėl teisės aktų pasikeitimų vykdomas tik ta dalimi, kuri yra būtina,
kad Metodika atitiktų imperatyvius Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Baigiamosios nuostatos
Dujų ir elektros departamento Dujų skyrius ir Elektros skyrius išnagrinėjo pateiktą derinti
Metodiką, įvertino papildomai pateiktus pakeitimus bei patikslinimus ir, vadovaudamiesi Elektros
energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 21 punktu, Taisyklių 169 punktu ir Aprašo 25 punktu bei
atsižvelgdami į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. spalio 31 d. raštą
Nr. 18KR-SD-16101, 2018 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. 18 KR-SD-17678, 2019 m. vasario 7 d.
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elektroninį laišką (reg. Nr. R1-1248), 2019 m. vasario 27 d. elektroninį laišką (reg. Nr. R1-1879),
2019 m. balandžio 5 d. raštą Nr. 19KR-SD-3457 bei 2019 m. liepos 8 d. raštą Nr. 19KR-SD-6550
siūlo Tarybai derinti Papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų įkainių nustatymo metodiką.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“
Papildomų reguliuojamos veiklos paslaugų įkainių nustatymo metodikos derinimo“ projektas, 17
lapų.

Dujų skyriaus patarėja
Elektros skyriaus vedėja

Į posėdį kviečiami:
1. Energetikos ministerija
2. Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija
3. Lietuvos pramonininkų konfederacija
4. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
5. AB „Energijos skirstymo operatorius“
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