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DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2011 M. LIEPOS 29 D.
NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO
PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2020 m. lapkričio d. Nr. O5EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu,
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu, atsižvelgdama į
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimus, įsigaliosiančius nuo 2020 m.
lapkričio 1 d., Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) parengė ir teikia derinti
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl
Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos
patvirtinimo“ (toliau – Metodika) pakeitimo projektą (toliau – Projektas). Projektas 2020 m.
lapkričio 18 d. raštu Nr. R2-(E)-6218, vadovaujantis Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo
konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių
patvirtinimo“, 13 punktu buvo paskelbtas viešajai konsultacijai nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2020
m. lapkričio 24 d., Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Tarybos
interneto svetainėje www.vert.lt.
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2020 m. lapkričio 23 d. raštu
Nr. (2.30E-35)6V-1632 (reg. Nr. R1-16231) ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2020 m.
lapkričio 23 d. raštu Nr. 4E-30603 (reg. Nr. R1-16304) informavo, kad pastabų ir pasiūlymų
Projektui neturi. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) 2020 m. lapkričio 23 d. raštu
Nr. 20KR-SD-17419 (reg. Nr. R1-16349) bei Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau –
Energetikos ministerija) 2020 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. (21.3-25 E)-1913 pateikė pastabas ir
pasiūlymus Projektui. Tiek ESO, tiek Energetikos ministerija teikė pastabas, jog Projekto versijoje,
teiktoje viešajai konsultacijai, nėra nurodytas baigtinis skaičius atvejų, kada Taryba gali priimti
motyvuotą sprendimą pratęsti įkainių ir (ar) kainų galiojimo laikotarpį. ESO taip pat pateikė
pastabą, jog Metodikos nuostatos nesuteikia aiškumo situacijoje, kai įstatymai keičiami taip, jog
Metodikos, įkainių ir (ar) kainų koreguoti nereikia – t. y tik kai yra keičiamos kainų (įmokų)
procentinės dalys nuo bazinio dydžio. Atitinkamai, ESO pateikė pasiūlymą apsvarstyti Metodikos
50 punkto pakeitimus (toliau – Pasiūlymas). Taryba pažymi, kad ESO Pasiūlymo įvertinimas
reikalauja gilesnes analizės, be kita ko Taryba ruošia didesnės apimties Metodikos pakeitimą. Dėl
šių priežasčių pasirinkta ESO Pasiūlymą apsvarstyti ruošiamame didesnės apimties Metodikos
pakeitime, o ne šio Projekto apimtyje. Gautos pastabos ir pasiūlymai įvertinti pridedamoje derinimo
pažymoje (3 priedas).
Po viešosios konsultacijos Projekte numatytas šis Metodikos pakeitimas:
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Metodikoje numatyta galimybė motyvuotu Tarybos sprendimu, grindžiamu įstatymų
nuostatų, reglamentuojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios
projektavimo kainos nustatymą, pakeitimu, pratęsti Tarybos patvirtintų ir galiojančių vartotojų
įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalių projektavimo kainų galiojimo laikotarpį ne
ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui bei numatyti galimybę atlikti galiojančių vartotojų įrenginių
prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios projektavimo kainos korekciją dėl įstatymų nuostatų,
reglamentuojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios projektavimo kainos
nustatymą, pakeitimo.
Elektros skyrius, vadovaudamasis Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu,
Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu, siūlo Tarybai pritarti Projektui.
PRIDEDAMA:
1.
Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos
29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas.
2.
Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos
29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas.
3.
Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos
29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo pažyma, 3 lapai.
Elektros skyriaus vyr. specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;
3. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
4. AB „Litgrid“;
5. AB „Energijos skirstymo operatorius“;
6. AB „Achema“;
7. AB „Lifosa“;
8. AB „Akmenės cementas“;
9. UAB „Dainavos elektra“.

Justina Malakauskaitė

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO
METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. ..... d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu,
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 39, 67 ir 75 straipsnių pakeitimo
įstatymu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir
elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros
energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo
metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu
Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo
metodikos patvirtinimo“, 49 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,49. Taryba ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio 30 d. apskaičiuoja,
tvirtina ir savo interneto tinklalapyje skelbia ateinančių metų vartotojų įrenginių prijungimo įkainius
ir maksimalias projektavimo kainas arba motyvuotu sprendimu, grindžiamu įstatymų nuostatų,
reglamentuojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios projektavimo kainos
nustatymą, pakeitimu, pratęsia Tarybos patvirtintų ir galiojančių vartotojų įrenginių prijungimo
įkainių ir (ar) maksimalių projektavimo kainų galiojimo laikotarpį, bet ne ilgesniam 3 mėnesių
laikotarpiui. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pratęsto laikotarpio pabaigos, Taryba apskaičiuoja,
tvirtina ir savo interneto tinklalapyje paskelbia naujus vartotojų įrenginių prijungimo įkainius ir (ar)
maksimalias projektavimo kainas einamiesiems metams. Prijungimo prie elektros tinklų paslaugos
suteikimo sutartims taikomi sutarties pasirašymo dieną galiojantys Tarybos patvirtinti prijungimo
įkainiai. Tarybai patvirtinus naujus prijungimo įkainius, jie taikomi pasirašant prijungimo paslaugos
sutartis tik po naujų prijungimo įkainių įsigaliojimo dienos.
Tarybos patvirtinti vartotojų įrenginių prijungimo įkainiai ir (ar) maksimalios projektavimo
kainos gali būti koreguojami dėl įstatymų nuostatų, reglamentuojančių vartotojų įrenginių
prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios projektavimo kainos nustatymą, pakeitimo.“
Tarybos pirmininkas

Projekto
lyginamasis variantas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO
METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. ..... d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu,
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 39, 67 ir 75 straipsnių pakeitimo
įstatymu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir
elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros
energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“
pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo
metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu
Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo
metodikos patvirtinimo“, 49 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,49. Taryba ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų lapkričio 30 d. apskaičiuoja,
tvirtina ir savo interneto tinklalapyje skelbia atitinkamų ateinančių metų vartotojų įrenginių
prijungimo įkainius ir maksimalias projektavimo kainas arba motyvuotu sprendimu, grindžiamu
įstatymų nuostatų, reglamentuojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar)
maksimalios projektavimo kainos nustatymą, pakeitimu, pratęsia Tarybos patvirtintų ir
galiojančių vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalių projektavimo kainų
galiojimo laikotarpį, bet ne ilgesniam 3 mėnesių laikotarpiui. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki
pratęsto laikotarpio pabaigos, Taryba apskaičiuoja, tvirtina ir savo interneto tinklalapyje
paskelbia naujus vartotojų įrenginių prijungimo įkainius ir (ar) maksimalias projektavimo
kainas einamiesiems metams. Prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartims
taikomi sutarties pasirašymo dieną galiojantys Tarybos patvirtinti prijungimo įkainiai. Tarybai
patvirtinus naujus prijungimo įkainius, jie taikomi pasirašant prijungimo paslaugos sutartis tik po
naujų prijungimo įkainių įsigaliojimo dienos.
Tarybos patvirtinti vartotojų įrenginių prijungimo įkainiai ir (ar) maksimalios
projektavimo kainos gali būti koreguojami dėl įstatymų nuostatų, reglamentuojančių
vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar) maksimalios projektavimo kainos nustatymą,
pakeitimo.“
Tarybos pirmininkas

DERINIMO PAŽYMA
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS (TOLIAU – TARYBA) 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO
NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO
METODIKOS PATVIRTINIMO“ (TOLIAU – METODIKA) PAKEITIMO PROJEKTO (TOLIAU – PROJEKTAS) DERINIMO
2020 m. lapkričio
Nr.

Pasiūlymo/ pastabos
teikėjas
1. Lietuvos
Respublikos
konkurencijos
tarybos
2020 m. lapkričio 23 d.
raštas Nr. (2.30E-35)6V1632
2. Valstybinė vartotojų teisių
apsaugos tarnybos 2020 m.
lapkričio 23 d. raštas Nr.
4E-30603
3.1. AB „Energijos skirstymo
operatorius“ 2020 m.
lapkričio 23 d. raštas Nr.
20KR-SD-17419

Pastaba, pasiūlymas

Pastabų, pasiūlymų vertinimas

Informavo, kad pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų neturi.

-

Informavo, kad pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų neturi.

-

Neneigdama poreikio tikslinti Elektros energijos įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos
nuostatas bei pritardama esminiam siūlomo pakeitimo tikslui,
Bendrovė siūlo nustatyti baigtinį atvejų, kada motyvuotu sprendimu
gali būti pratęstas įkainių ir kainų galiojimo laikotarpis, sąrašą,
kadangi abstraktus reglamentavimas, kai nėra atskleidžiama, kokiais
atvejais gali būti priimtas toks sprendimas, neatitinka teisinio
tikrumo principo ir subjektai, kuriems taikomas reglamentavimas,
negali planuoti savo veiklos ir veiklos rizikų. Manytina, kad įkainių
ir kainų galiojimo laikotarpis galėtų būti pratęstas šiais atvejais:
- pakeitus įstatymų nuostatas, reglamentuojančias vartotojų
įrenginių prijungimo įkainių ir maksimalios projektavimo kainos
nustatymą;
- skirstomųjų tinklų operatoriui vadovaujantis bendraisiais Elektros
energetikos įstatyme nustatytais kriterijais pateikus motyvuotus
siūlymus dėl prijungimo įkainių ir maksimalios projektavimo kainos
peržiūrėjimo.
Bendrovės nuomone, siūlomas numatyti prijungimo įkainių ir

Atsižvelgta iš dalies.
Projekte nurodytas baigtinis sąrašas atvejų,
kada motyvuotu sprendimu gali būti
pratęsiamas įkainių ir kainų galiojimo
laikotarpis, t. y. tik pakeitus įstatymų
nuostatas, reglamentuojančias vartotojų
įrenginių prijungimo įkainių ir (ar)
maksimalios
projektavimo
kainos
nustatymą. Taip pat sutrumpintas galimas
pratęsimo terminas.
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3.2.

3.3.

maksimalių projektavimo kainų pratęsimo laikotarpis (iki 1 metų)
yra per ilgas. Siekiant užtikrinti mokestinį stabilumą ir vartotojų
teisinį tikrumą ir aiškumą, prijungimo įkainių pratęsimas turėtų būti
išimtiniai ir trumpalaikiai atvejai iki kol Elektros energetikos
įstatyme ir Metodikoje nustatyta tvarka bus patvirtinti ilgalaikiai
įkainiai. Siūlome numatyti galimybę pratęsti Tarybos patvirtintus ir
galiojančius prijungimo įkainius ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.
Siūlytina 49 punkto antrojoje pastraipoje atsisakyti žodžių „ir
einamaisiais metais galiojantys“, kadangi ši formuluotė gali
suponuoti, jog galima tikslinti tik jau įsigaliojusius įkainius ir
kainas, t. y., negalima tikslinti patvirtintų, tačiau dar neįsigaliojusių,
įkainių ir kainų.
Pastebėtina, kad Elektros energijos įrenginių prijungimo prie
elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos nuostatos nesuteikia
aiškumo situacijoje, kai įstatymas keičiamas taip, jog šios
metodikos, įkainių ir kainų koreguoti nereikia arba, kai tai nėra
atliekama. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos elektros energetikos
įstatymo Nr. VIII-1881 9, 39, 67 ir 75 straipsnių pakeitimo įstatymo
nuostatos, kuriomis keičiama tik skirstomųjų tinklų operatoriaus
sąnaudų procentinė dalis (pavyzdžiui, Elektros energetikos įstatymo
67 straipsnio 7 dalies 4 punktas (redakcija, įsigaliojanti 2021 m.
vasario 1 d.), kuriame numatyta, kad vartotojas: „<...> apmoka 50
procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal
šį dydį apskaičiuotą ir Tarybos patvirtintą įkainį“). Bendrovės
nuomone, tais atvejais, kai nėra keičiamas naujų vartotojų
prijungimo įkainių bazinis dydis (t. y., dydis, atitinkantis 100 proc.
skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų), skirstomųjų tinklų
operatorius turėtų taikyti įstatymo nuostatas tiesiogiai, t. y.,
skaičiuojant mokestį klientui, apskaičiuoti atitinkamą naują
procentinę dalį nuo bazinio dydžio (pavyzdžiui, Elektros
energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 4 punkto (redakcija,
įsigaliojanti 2021 m. vasario 1 d.) atveju klientas turėtų mokėti 50
proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba pagal šį dydį
apskaičiuotus ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019
m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-803 „Dėl elektros energijos

Atsižvelgta.
Atsisakyta 49 punkto antrojoje pastraipoje
esančių žodžių „ir einamaisiais metais
galiojantys“.
Neatsižvelgta.
Projektas skirtas įteisinti galimybę
motyvuotu Tarybos sprendimu pratęsti
įkainių ir kainų galiojimo laikotarpį.
Taryba pažymi, kad apsvarstys 3.3. pastabą
atlikdama vėlesnius Metodikos pakeitimus.

3

4.1. Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerijos
2020 m. lapkričio 24 d.
raštas Nr. (21.3-25 E)1913
4.2.

vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo
operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2020 metų įkainių
patvirtinimo“ patvirtintus bazinius įkainius).
Siekiant teisinio aiškumo, siūlome Metodikos 49 punkte pirmoje
pastraipoje aiškiai nustatyti, kad Tarybos motyvuotas sprendimas
gali būti priimamas tik jei buvo pakeistos įstatymų nuostatos,
reglamentuojančios vartotojų įrenginių prijungimo įkainių ir (ar)
maksimalių projektavimo kainų nustatymą, t. y. nustatyti baigtinį
atvejų, kada motyvuotu sprendimu gali būti pratęstas įkainių ir (ar)
kainų galiojimo laikotarpis, sąrašą.
Atkreipiame dėmesį, kad ne visais atvejais įstatymų nuostatos bus
keičiamos ir dėl vartotojų įrenginių prijungimo įkainių, ir dėl
maksimalių projektavimo kainų, todėl siūlytina Metodikos 49
punkte vietoje žodžių junginio „vartotojų įrenginių prijungimo
įkainiai ir maksimalios projektavimo kainos“ naudoti žodžius
„vartotojų įrenginių prijungimo įkainiai ir (ar) maksimalios
projektavimo kainos“.

Atsižvelgta.
Nustatytas baigtinis sąrašas atveju, kada
Tarybos motyvuotu sprendimu gali būti
pratęsiami įkainių ir (ar) kainų galiojimo
laikotarpis.
Atsižvelgta.
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