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Nr.

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D.
NUTARIMO NR. O3-3 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO
TIEKIMO PASLAUGŲ BEI VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMO
METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
UAB „Ignitis“ (toliau – Bendrovė) įvertino šiuo metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
pateiktą viešam derinimui Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos projektą (toliau – Projektas).
Bendrovė teikia pastabas ir pasiūlymus Projektui (pridedama).
Pridedama:
1. UAB „Ignitis“ pasiūlymai dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio
15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo
paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“
projekto (3 lapai).
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UAB „IGNITIS“ (TOLIAU – IGNITIS ARBA BENDROVĖ) PASIŪLYMAI DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGŲ BEI
VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
2021 m. rugsėjo 23 d.
Eil.
Teisės akto projekto nuostata
Nr.

Ignitis komentaras

Siūlomas pakeitimas

Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodika

1.

2.

33.2.2.
<...>

Kadangi skirstymo tinklo operatorius renka lėšas ne tik už
išvardintas dedamąsias, siūlome surašyti visas jas.

St-2 – t-2 metų vidutinės vienos dienos
visuomeninio
tiekėjo
paskirstomosios
sąnaudos, kurios nustatomos atsižvelgiant į iš
gamintojų, tiekėjų, biržoje, balansavimo rinkoje
įsigytos elektros energijos ir persiuntimo
paslaugų sąnaudų vertę (įskaitant skirstymo
žemosios ir vidutinės įtampos tinklais,
perdavimo,
papildomos
skirstymo
dedamosios, VIAP ir sisteminių paslaugų
kainą) bei visuomeninio tiekimo paslaugos
sąnaudas, EUR;

106. Energetikos inovacijoms įgyvendinti
skiriamas finansavimas:
106.1. įmonei, bandomojoje energetikos
inovacijų aplinkoje teikiančiai paslaugas, produktus,
verslo sprendimus, tokių produktų ir paslaugų teikimo
būdus, veiklos modelius, vadovaujantis Inovacijų
aprašo 14.5 papunkčiu, pratęsus energetikos inovacijos
bandymo
terminą,
finansavimas
pagal
nuostatas pratęsiamas
iki
Metodikos 105 punkto
energetikos inovacijos bandymo termino pabaigos;
106.2. įmonei tiek bandomojoje energetikos
inovacijų aplinkoje, tiek ne bandomojoje energetikos
inovacijų aplinkoje bandant technologijas į energetikos
infrastruktūrą, pirmus metus finansavimas pagal
Metodikos 105 punkto nuostatas skiriamas energetikos
inovacijos įsigijimo vertei padengti bei eksploatacinėms
sąnaudoms, antrais ir trečiais metais finansavimas
pagal Metodikos 105 punkto nuostatas skiriamas tik
eksploatacinėms sąnaudoms;

Bendrovės nuomone nėra tikslinga likus vieniems
kalendoriniams metams iki liberalizavimo bei visuomenino
tiekimo veiklos pabaigos keisti Metodikos ir kalbėti apie
inovacijų diegimą ir jų sąnaudų laikymą pagrįstomis, nes tik
išimtiniais atvejais tai galėtų būti spėta suderinti su Taryba
ir duoti teigiamą finansinę įtaką bei atsipirkti. Paprastai
inovacijom nepakanka vienerių ar pusės metų, kad bet
kokie projektai atsipirktų. Siūlome išbraukti iš Metodikos
visus pakeitimus (ne tik 106 p.) susijusius su visuomeninio
tiekimo veiklos inovacijomis, kaip nesavalaikius dėl
besibaigiančios visuomenino tiekimo veiklos.

Siūlome išbraukti iš Metodikos visus
pakeitimus (ne tik 106 p.) susijusius su
visuomeninio tiekimo veiklos inovacijomis, kaip
nesavalaikius dėl besibaigiančios visuomenino
tiekimo veiklos arba nustatyti, kaip vertinamos
inovacijos, kai reguliuojama veikla baigsis
Elektros energetikos įstatymo pagrindu.

St-2 – t-2 metų vidutinės vienos dienos
visuomeninio tiekėjo paskirstomosios sąnaudos, kurios
nustatomos atsižvelgiant į iš gamintojų, tiekėjų, biržoje,
balansavimo rinkoje įsigytos elektros energijos ir
persiuntimo paslaugų sąnaudų vertę (įskaitant VIAP ir
sisteminių paslaugų kainą) bei visuomeninio tiekimo
paslaugos sąnaudas, EUR;
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Bendrovės nuomone, siekiant tinkamai pateikti bei išdėlioti
duomenis pagal jų taikymo tikslą ir paskirtį, reiktų koreguoti
5 priedą skirtą visuomeninio tiekėjo kainos viršutinės ribos
nustatymui:
1.
Pagal 5 priedo 1 ir 1.4.1 punktus prašoma pateikti
duomenis, kurie būtų pateikiami tokie patys ir
besidubliuojantys. Manytume, kad duomenų pateikimo
lentelė turėtų būti konstruojama taip, kad duomenys joje
nesidubliuotų.
2.
Priedo 1.4.2 punkte turėtų būti įrašytos sąnaudos,
kurios buvo apskaičiuotos naudojant planuojamą parduoti
kWh kiekį. 1.4.1. punkte būtų pateikiamos faktinės to meto
elektros energijos įsigijimo sąnaudos, kurios buvo patirtos
pardavus kitą kWh kiekį, nei buvo planuota. Manytume, kad
negalima lyginti sąnaudų, kurios buvo apskaičiuotos
naudojant skirtingus suvartojimo kiekius.
3.
2019 m. ir 2020 m. į įsigijimo kainos sąnaudas
buvo įtrauktas ir viršpelnis/negautos pajamos už
ankstesnius laikotarpius. Šias sąnaudas būtų reikalinga
įtraukti į 1.4.2 priedo punktą. Tačiau neteisinga būtų lyginti

Siūlome pakoreguoti 5 priedo formą į prie
pastabų pridedamą formą (1 priedas).

106.3. įmonei bandomojoje energetikos
inovacijų aplinkoje bandant technologijas į energetikos
infrastruktūrą, vadovaujantis Inovacijų aprašo 14.5
papunkčiu, pratęsus energetikos inovacijos bandymo
terminą, finansavimas pagal Metodikos 105 punkto
nuostatas energetikos inovacijos eksploatacinėms
sąnaudoms pratęsiamas iki energetikos inovacijos
bandymo termino pabaigos;
106.4.
įmonei,
diegiančiai
energetikos
inovacijas bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje,
Tarybai
panaikinus
teisę
veikti
bandomojoje
energetikos inovacijų aplinkoje ir (arba) per dvejus
metus nuo finansavimo energetikos inovacijoms
taikymo pradžios Įmonei nepradėjus vykdytis
energetikos inovacijų, vartotojams grąžinamos visos
Įmonei skirtos ir per reguliuojamas elektros energijos
kainas įsisavintos lėšos, susijusios su energetikos
inovacijos diegimu, mažinant ateinančių metų pajamų
lygį.
Dėl 5 priedo duomenų ir formos

3.
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faktines laikotarpio sąnaudas ir prognozuotas, į kurias
įtraukti grąžinimai už ankstesnius laikotarpius.
4.
Siūlome
išbraukti
1.4
punktą,
nes
viršpelnis/negautos pajamos vertinamos ne įsigijimo
kainoje (o tuo pačiu ir VT kainos viršutinėje riboje), o
skirstymo paslaugos papildomoje dedamojoje.

1 priedas
Siūloma 5 priedo forma:
Eil. Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.

Rodikliai
Elektros energijos įsigijimo sąnaudos, iš viso
Elektros energija įsigyta pagal sutartis
Elektros energija įsigyta iš biržos (aukciono)
Balansavimo energijos sąnaudos
Elektros energijos tiekimas, iš viso
Elektros energijos įsigijimo kaina (be PVM)

Mato vnt.

20_ m.
faktas

tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. Eur
tūkst. kWh
euro ct/kWh
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20_ m.
faktas

20_ m.
numatoma

20_ m.
planas

20_ m.
planas

20_ m.
planas

20_ m.
planas

20_ m.
planas

