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1. Bendrosios nuostatos
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 2 dalimi,
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nustato elektros energijos skirstymo
paslaugų vidutinės įtampos (toliau – VĮ) ir žemos įtampos (toliau – ŽĮ) tinklais kainų viršutines
ribas, o remdamasi 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 (toliau –
Pakeitimo įstatymas) 22 straipsnio 10 dalimi bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir
visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika,
patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 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“ (toliau –
Metodika), 961 punktu, Taryba nustato skirstymo paslaugos 2021 metų kainos buitiniams
vartotojams papildomą dedamąją.
2. Skirstymo paslaugos 2021 metų kainos buitiniams vartotojams papildomos
dedamosios nustatymas
Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad skirtumas, susidaręs tarp
visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų, ir Tarybos sprendimais numatyti
sąnaudų skirtumai, patirti iki 2022 m. gruodžio 31 d., įskaitant ir tokių sąnaudų skirtumo pinigų
kainą, taip pat šio įstatymo 18 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos elektros energetikos
įstatymo 60 straipsnio 3 dalyje nurodytos sąnaudos Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinami
nustatant skirstomųjų tinklų operatoriaus paslaugų kainas – nuo 2021 m. sausio 1 d. lėšų perviršis
grąžinamas buitiniams vartotojams sumažinant persiuntimo paslaugos kainą, kai visuomeninis
tiekėjas perveda perrinktas lėšas skirstomųjų tinklų operatoriui, o nesurinktos lėšos surenkamos
taikant persiuntimo paslaugos kainą (dedamąją), ir visuomeninio tiekimo veiklą iki 2023 m. sausio
1 d. vykdžiusiam asmeniui išmokamos dalimis kas kalendorinį mėnesį skirstomųjų tinklų
operatoriaus, kurio turimoje elektros energijos skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje
veikė toks visuomeninis tiekėjas, tačiau ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.
Vadovaujantis Metodikos 961 punktu, papildoma dedamoji prie buitiniams vartotojams 2021
metų skirstymo paslaugos kainos, nustatytos neviršijant Metodikos 77 punkte nurodytos koreguotos
2021 metų skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos, nustatoma dėl skirtumo, susidariusio tarp
visuomeninio tiekėjo, kuris veikė skirstymo tinklų operatoriaus (STO) skirstymo veiklos licencijoje
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nurodytoje teritorijoje, faktiškai surinktų lėšų ir pagristų sąnaudų (įskaitant ir pinigų kainą).
Skirstymo paslaugos 2021 metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji (toliau –
Papildoma dedamoji), apskaičiuojama pagal formulę:
ST 2021 =

(T 2021−P2021 )
×100
EB 2021

kur:
ST2021 – skirstymo paslaugos 2021 metų kainos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji,
ct/kWh;
T2021 – pagal Metodikos 962 punktą apskaičiuota suma, kurią STO 2021 metais turi
kompensuoti visuomeniniam tiekėjui, kuris veikė STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje
teritorijoje, EUR;
P2021 – pagal Metodikos 963 punktą apskaičiuota suma, kurią visuomeninis tiekėjas,
veikiantis
STO
skirstymo
veiklos
licencijoje
nurodytoje
teritorijoje,
turi kompensuoti STO 2021 metais, EUR;
EB,2021 – STO prognozuojamas buitiniams vartotojams paskirstyti elektros energijos
kiekis 2021 metais, kWh.
2.1. Sumos (T2021) nustatymas pagal metodikos 962 punktą
UAB „Ignitis“ vadovaudamasi Metodikos 1152 punktu 2020 m. spalio 16 d. raštu Nr. SD2020/455 „Dėl papildomų duomenų teikimo“ (toliau – Raštas I) Tarybai pateikė iki 2020 metų
rugsėjo 30 d. susidariusį skirtumą tarp dėl prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos ir
faktinės elektros energijos įsigijimo kainos neatitikimo.
Pagal Metodikos 962 punktą, suma (T2021), kurią STO turi kompensuoti 2021 metais
visuomeniniam tiekėjui, veikiančiam STO skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, yra
lygi neigiamam skirtumui, susidariusiam iki 2020 rugsėjo 30 d. tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai
surinktų lėšų ir pagrįstų sąnaudų teikiant visuomeninio tiekimo paslaugą, arba šio skirtumo 2021
metais kompensuotinai daliai įskaitant pinigų kainą, jeigu Reguliuojančios institucijos sprendimu
šio skirtumo kompensavimas išdėstytas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.
Remiantis Metodikos 964 punktu, apskaičiuojant Metodikos 962 ir 963 punktuose nurodytą
skirtumą, įskaičiuojamas ir dėl prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos ir faktinės elektros
energijos įsigijimo kainos neatitikimo susidaręs skirtumas, apskaičiuotas pagal Metodikos 108 –
110 punktų nuostatas, taip pat dėl visuomeninio tiekėjo visuomeninės elektros energijos kainos
viršutinėje riboje taikytų ir faktinių elektros energijos skirstymo paslaugų VĮ ir ŽĮ tinkluose kainų
viršutinių ribų skirtumo, vienam visuomeniniam tiekėjui veikiant kelių skirstomųjų tinklų
operatorių licencijuojamos veiklos teritorijose, apskaičiuoto vadovaujantis Metodikos 1112 punktu,
susidariusi sąnaudų suma.
Pagal UAB „Ignitis“ Raštu I pateiktą informaciją (žr. 1 lentelę) iki 2020 metų rugsėjo 30 d.
susidarė 9 341 669 EUR skirtumas dėl prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos ir faktinės
elektros energijos įsigijimo kainos (toliau – kompensuotinas skirtumas).
1 lentelė. UAB „Ignitis“ negautos pajamos ir viršpelnis per 2018 m. – 2020 m. 1–9 mėn.,
EUR
Metai
Per metus
susidariusi
suma iš viso
2018 m.
2019 m.

42 381 535
7 975 718

Negautos pajamos (+) / Viršpelnis (-), Eur be PVM
Kompensuot
Įdėta į
Kompensuota
Liko
Iš viso liko
a 2019 m. 2020 metų per 2020 m. I nekompensuota nekompensuota
VT
pusm.
per 2020 m.
įsigijimo
kainą
7 763 168
2 500 000
1 267 024
1 232 976
33 351 343
7 975 718

3
2018 m.
- 2019
m.
2020 m.
1-9 mėn.
2018 m.
- 2020
m. 1-9
mėn.

41 327 061
-33 252 416

2 500 000

1 267 024

1 232 976

-31 985 392
9 341 669

Vadovaujantis Metodikos 965 punktu Reguliuojančiosios institucijos motyvuotu sprendimu
Metodikos 962 ir 963 punktuose nurodyto skirtumo kompensavimas gali būti išdėstomas per ilgesnį
nei vienerių metų laikotarpį, tačiau šis laikotarpis turi baigtis ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d.
Kai šio skirtumo kompensavimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, pirmais ir
vėlesniais metais įvertinama po pirmų metų kompensuotinų skirtumo dalių pinigų kaina, kuri
įskaičiuojama į atitinkamai Metodikos 962 arba 963 punktuose nurodytą sumą 2021 metais. Pinigų
kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba (toliau – Palūkanų norma),
nurodyta Tarybos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“ 1, kuri nustatyta
vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m.
rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos
patvirtinimo“ ir yra lygi 2,40 proc.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Elektros skyrius siūlo, skaičiuojant Papildomą
dedamąją, kompensuotiną skirtumą išdėstyti lygiomis dalimis per trejų metų (2021–2023 m.)
laikotarpį bei įskaičiuojant po pirmų metų kompensuotinų skirtumo dalių pinigų kainą, t. y.
3 263 356 EUR (9 341 669/3+6 227 779*2,4%).
Taip pat pažymėtina, jog Tarybos viešojo posėdžio skubos tvarka 2020 m. spalio 20 d.
protokolu Nr. O2E-50, Elektros skyrius įpareigotas, skaičiuojant papildomą dedamąją prie
skirstymo paslaugos kainos, įvertinti UAB „Ignitis“ dėl elektros energijos tiekimo rinkos
liberalizavimo patiriamas pagrįstas sąnaudas.
UAB „Ignitis“ 2020 m. spalio 26 d. raštu Nr. SD-2020/462 „Dėl Ignitis patiriamų papildomų
sąnaudų susijusių su EE tiekimo rinkos liberalizavimu“ (toliau – Raštas II) pateikė klientų
aptarnavimo ir informacinių technologijų atskyrimo faktiškai patirtas ir planuojamas patirti
sąnaudas dėl elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo iki 2023 metų bei pabaigus
visuomeninio tiekimo veiklą. UAB „Ignitis“ nurodė, kad iki 2023 metų patirs 6 355 414 EUR
klientų aptarnavimo sąnaudų bei 677 937 EUR informacinių technologijų atskyrimo sąnaudų. Taip
pat nurodyta, kad baigus visuomeninio tiekimo veiklą bus papildomai patirta 536 928 EUR sąnaudų
sumą dėl archyvavimo paslaugų ir klientų skolų administravimo.
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 10 dalį, nustatant
Papildomą dedamąją yra įvertinamas skirtumas, susidaręs tap visuomeninio tiekėjo faktinių ir
prognozuotų pagrįstų sąnaudų, todėl nustatant papildomą dedamąją 2021 metams vertinamos UAB
„Ignitis“ iki 2020 m. spalio 20 d. patirtos faktinės sąnaudos. Visos kitos prognozuojamos tiek
klientų aptarnavimo, tiek planuojamų atlikti informacinių technologijų sistemos nuo AB „Energijos
skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) atskyrimo ir kitų darbų sąnaudos, faktiškai patirtos dėl
elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo proceso, bus vertinamos nustatant vėlesnių metų
Papildomą dedamąją.
UAB „Ignitis“ Rašte II nurodė, kad klientų aptarnavimo faktinės (iki 2020 m. spalio 20 d.)
sąnaudos siekia 88 849 EUR, kurias sudaro:
1. Sąnaudos dėl gautų neplanuotų kreipinių iš 42 280 klientų, išėjusių pas
nepriklausomus tiekėjus – 82 622 EUR;
2. Sąnaudos dėl privalomo klientų informavimo apie patekimą į I elektros energijos
tiekimo rinkos liberalizavimo etapą – 6 227 EUR.
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https://www.regula.lt/elektra/Puslapiai/licencijos%20ir%20leidimai/wacc-skaiciavimo-duomenys.aspx
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Atsižvelgiant į tai, Elektros skyrius siūlo, skaičiuojant Papildomą dedamąją 2021 metams,
įvertinti UAB „Ignitis“ faktiškai patirtas 88 849 EUR sąnaudas dėl elektros energijos tiekimo
rinkos liberalizavimo.
Apibendrinant tai, kas išdėstyta, T2021 yra lygu 3 352 205 EUR (3 263 356 + 88 849).
2.2. Sumos (P2021) nustatymas pagal metodikos 963 punktą
Pagal Metodikos 963 punktą, suma (P2021), kurią visuomeninis tiekėjas, veikiantis STO
skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, turi kompensuoti STO 2021 metais yra lygi
teigiamam skirtumui, susidariusiam iki 2020 rugsėjo 30 d. tarp visuomeninio tiekėjo faktiškai
surinktų lėšų ir pagrįstų sąnaudų teikiant visuomeninio tiekimo paslaugą, arba šio skirtumo 2021
metais kompensuotinai daliai įskaitant pinigų kainą, jeigu Reguliuojančios institucijos sprendimu
šio skirtumo kompensavimas išdėstytas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį.
Suma, kurią UAB „Ignitis“ turėtų kompesuoti 2021 metais Bendrovei, nėra susidariusi ir
nevertinama, skaičiuojant 2021 m. Papildomą dedamąją.
3. Elektros energijos kiekio (EB021) nustatymas
Pagal Metodikos 966 punktą, STO prognozuojamas buitiniams vartotojams paskirstyti
elektros energijos kiekis atitinkamais tinklais 2021 metais apskaičiuojamas taikant Metodikos 18
punkto nuostatas.
Remiantis Metodikos 18 punkto nuostatomis, 2021 m. planuojamas paskirstyti elektros
energijos metinis kiekis nustatomas 2020 metų duomenis padidinant 2021 metų puse bendro vidaus
produkto (toliau – BVP) pokyčio pagal Finansų ministerijos arba Lietuvos banko pateiktas
naujausias prognozes (pagal Finansų ministerijos 2020 m. rugsėjo 14 d. parengto Ekonominės
raidos scenarijaus 2020–2023 m. (toliau – Lietuvos ekonominės raidos scenarijus) duomenis 2 BVP
pokytis prognozuojamas 3,3 proc.) ir įvertinus priežastis, kurias Bendrovė nurodė kaip lemiančias
realizuoto kiekio faktinių ir būsimų apimties pokyčių pagrįstumą, arba kitų įmonių, galinčių daryti
įtaką prognozuojamam kiekiui, plėtrą ir teisės aktuose nustatytus įpareigojimus.
Pagal Metodikos 18.1 papunktį, 2020 metų kiekiai apskaičiuojami kaip suma faktinio kiekio
už pirmus 6 kalendorinių metų mėnesius ir prognozuojamo kiekio už paskutinius 6 kalendorinių
metų mėnesius, mėnesinį elektros energijos kiekį nustatant kaip 2019 metų 6 paskutinių mėnesių
kiekį, padaugintą iš faktinio 2020 metų ir 2019 metų pirmo pusmečio kiekio santykio.
Bendrovė 2020 m. spalio 21 d. el. paštu (reg. Nr. R1-14268) pateikė prognozuojamus
buitiniams vartotojams paskirstyti elektros energijos kiekius atitinkamais tinklais 2021 metais, o
2020 m. spalio 22 d. el paštu. (reg. Nr. R1-14442), atsižvelgdama į Tarybos prašymą, patikslino
minėtą informaciją. Palyginus Bendrovės el. paštu (reg. Nr. R1-14442) atsiųstus buitiniams
vartotojams paskirstytus elektros energijos kiekius su Bendrovės teiktais kiekiais Vykdytos elektros
energijos skirstymo veiklos ataskaitose bei nustačius neatitikimus, 2021 metams prognozuojamas
paskirstyti elektros energijos kiekis apskaičiuotas remiantis minėtomis Bendrovės ataskaitomis.
Atlikus nurodytus skaičiavimus, gautas Bendrovės 2021 metais prognozuojamas buitiniams
vartotojams paskirstyti elektros energijos kiekis sudaro 3 006 454 MWh (1 lentelė).
2 lentelė. 2021 metais planuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis
Eil.
Nr.
1.

2

Rodikliai
2019 m. sausis–birželis, MWh

1 458 168

2.

2019 m. liepa–gruodis, MWh

1 428 968

3.

2020 m. sausis–birželis, MWh

1 493 783

4.

2020 m. prognozuojamas liepa–gruodis, MWh (2.*3./1.)

1 463 869

http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus
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5.

2020 m. kiekis (3.+4.)

2 957 652

6.
7.
8.

BVP pokytis 2021 m., proc.
pusė BVP pokyčio 2021 m. (6./2.)
Planuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis 2021 m.,
MWh (5.+(5.*7.)

3,3
0,017
3 006 454

4. Skirstymo paslaugos 2021 metų kainos buitiniams vartotojams papildomos
dedamosios skaičiavimas
Papildoma dedamoji 2021 metams skaičiuojama pagal Metodikos 961 punkte nurodytą
formulę, t. y. skirtumą, susidariusį tarp visuomeninio tiekėjo, kuris veikė STO skirstymo veiklos
licencijoje nurodytoje teritorijoje, faktiškai surinktų lėšų ir pagristų sąnaudų (įskaitant ir pinigų
kainą) (3 352 205 EUR) padalijus iš prognozuojamo buitiniams vartotojams paskirstyti elektros
energijos kiekio 2021 metais (3 006 453 734 kWh) ir padauginus iš 100. Papildoma dedamoji 2021
metams yra lygi 0,112 ct/kWh.
3 lentelė. Papildomos dedamosios skaičiavimas 2021 metams
Eil.
Nr.

Rodikliai

2021 metai

Pagal Metodikos 962 punktą apskaičiuota suma, EUR

3 352 205

1.1.

Negautų pajamų už 2018 m.-2020 m. 1-9 mėn. 1/3 dalis, EUR

3 113 890

1.2.

Negautų pajamų už 2018 m.-2020 m. 1-9 mėn. 2/3 dalių palūkanų
sąnaudos, EUR
Dėl elektros energijos tiekimo rinkos liberalizavimo patirtos sąnaudos,
EUR
Pagal Metodikos 963 punktą apskaičiuota suma, EUR

1.

1.3.
2.
3.

Planuojamas paskirstyti elektros energijos kiekis buitiniams
vartotojams, kWh

4.

Papildoma dedamoji, ct/kWh ((1.-2.)/3.*100))

149 466
88 849
0
3 006 453 734
0,112

5. Baigiamosios nuostatos
Elektros skyrius Tarybai siūlo patvirtinti Bendrovei Papildomą dedamąją 2021 metams
0,112 ct/kWh.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams
papildomos dedamosios, skirtos skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų
pagrįstų sąnaudų kompensuoti, 2021 metams nustatymo“ projektas, 1 lapas.
Dujų ir elektros departamento,
Elektros skyriaus vyresn. specialistas

Į posėdį kviečiami:
1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai;
2. UAB „Ignitis“ atstovai.

Radoslavas Grigelis
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3. Energetikos ministerijos atstovai;
4. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.

Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL SKIRSTYMO PASLAUGOS BUITINIAMS VARTOTOJAMS PAPILDOMOS
DEDAMOSIOS, SKIRTOS SKIRTUMUI TARP VISUOMENINIO TIEKĖJO FAKTINIŲ
IR PROGNOZUOTŲ PAGRĮSTŲ SĄNAUDŲ KOMPENSUOTI, 2021 METAMS
NUSTATYMO
2020 m. spalio
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 bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 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“ (toliau – Metodika), 961 punktu,
įvertinusi UAB „Ignitis“ 2020 m. spalio 16 d. raštą Nr. SD-2020/455 „Dėl papildomų duomenų
teikimo“, 2020 m. spalio 26 d. raštą Nr. SD-2020/462 „Dėl Ignitis patiriamų papildomų sąnaudų
susijusių su EE tiekimo rinkos liberalizavimu“ bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.
spalio d. pažymą Nr. O5E- „Dėl skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos
dedamosios, skirtos skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų
kompensuoti, 2021 metams nustatymo“ Taryba n u t a r i a :
Nustatyti skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją, skirtą
skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti, 2021
metams – 0,112 ct/kWh (be PVM).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas
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