VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
VIEŠOJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. liepos 24 d. Nr. O2E-28
Vilnius
Posėdis įvyko 2019 m. liepos 19 d.
Posėdžio pirmininkė – Inga Žilienė
Posėdžio sekretorė – G. Songailaitė-Šilinskienė
Dalyvavo:
Tarybos nariai – D. Jasas, J. Makauskas, R. Pocius
Tarybos darbuotojai – O. Statkevič, L. Jakimčikienė, A. Rimkevičiūtė, R. Cirulytė,
L. Kenstavičius, J. Kliorytė, A. Skunčikaitė, R. Mašidlauskienė, A. Ciesiūnas, J. GrudzinskaitėGainovskė, I. Musvicienė, V. Adamavičiūtė, P. Blažys, R. Baliūnaitė, A. Daukšas, P. Šalaševičius,
L. Kenstavičius, A. V. Matijaškienė, S. Bindoriūtė-Ryliškienė, L. Kimutytė.
Kviestieji dalyviai: sąrašas pridedamas.
I DALIS (pagal 2019 m. liepos 19 d. darbotvarkę Nr. O4-29)
DARBOTVARKĖ:
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. O3102 „Dėl energetikos veiklos licencijos akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“ išdavimo“
išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimas.
SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. kovo 30 d.
nutarimu Nr. O3-102 „Dėl energetikos veiklos licencijos akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“
išdavimo“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimas.
Pranešėja – O. Statkevič
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. kovo 30 d.
nutarimu Nr. O3-102 „Dėl energetikos veiklos licencijos akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“
išdavimo“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo“.
II DALIS (pagal 2019 m. liepos 19 d. darbotvarkę Nr. O4-28)
Tarybos nariai vienbalsiai pritarė darbotvarkės pakeitimams – atsižvelgiant į Dujų ir elektros
departamento Dujų skyriaus prašymą, klausimą „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių
dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ svarstyti 2019 m. liepos 25 d. Tarybos
posėdyje.
Klausimų svarstymo eiliškumas išdėstytas žemiau pateiktoje darbotvarkėje.
DARBOTVARKĖ:
1. UAB „Ignalinos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų bazinių kainų derinimas.
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2. UAB „Raseinių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo
Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų
tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimas.
4. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos statybos,
rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo remonto
aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimas ir Sertifikavimo įstaigos parengtos
energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.
5. Ginčo tarp akcinės bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ ir akcinės bendrovės
LITGRID nagrinėjimas.
6. Vartojimo ginčo tarp J. P. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimas.
1. SVARSTYTA. UAB „Ignalinos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – L. Jakimčikienė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Ignalinos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų bazinių kainų derinimo“.
2. SVARSTYTA. UAB „Raseinių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimas.
Pranešėja – A. Rimkevičiūtė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus pateiktam nutarimo projektui
„Dėl UAB „Raseinių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.
3. SVARSTYTA. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m.
birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo,
paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimas.
Pranešėja – R. Cirulytė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
Pritarti Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus pateiktam nutarimo projektui „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl
Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių
informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo“.
4. SVARSTYTA. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių
naujos statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir
paprastojo remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimas ir Sertifikavimo įstaigos
parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos derinimo tvarkos aprašo
patvirtinimas.
Pranešėjas – L. Kenstavičius
Kalbėjo: I. Žilienė
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Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Pritarti Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus pateiktam nutarimo
projektui „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statinių naujos
statybos, rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto projektų ir paprastojo
remonto aprašų patikrinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Pritarti Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus pateiktam nutarimo
projektui „Dėl Sertifikavimo įstaigos parengtos energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo
schemos derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. SVARSTYTA. Ginčo tarp akcinės bendrovės „Lietuvos energijos gamyba“ ir akcinės
bendrovės LITGRID nagrinėjimas.
Pranešėja – J. Kliorytė
<...>
Tarybos nariai pritarė vienbalsiai.
NUTARTA:
Sprendimą rašytinės procedūros tvarka priimti kitame Tarybos posėdyje.
6. SVARSTYTA. Vartojimo ginčo tarp J. P. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“
nagrinėjimas.
Pranešėja – E. Jakovlevaitė
Kalbėjo: I. Žilienė
Tarybos nariai balsavo vienbalsiai.
NUTARTA:
1. Tenkinti J. P. (toliau – Pareiškėja) reikalavimus įpareigoti AB „Vilniaus šilumos tinklai“
(toliau – Skundžiama įmonė) grąžinti Pareiškėjai 4 m3 skirtumą, susidariusį tarp Pareiškėjos 2018 m.
rugsėjo mėn. deklaruotų bei apmokėtų ir 2018 m. lapkričio 8 d. Skundžiamos įmonės nurašytų karšto
vandens apskaitos prietaisų rodmenų.
2. Įpareigoti Skundžiamą įmonę 2018 m. rugsėjo mėn. Pareiškėjos suvartotą karšto vandens
kiekį bute, esančiame <...>, nustatyti pagal normatyvus.
3. Įpareigoti Skundžiamą įmonę per 30 kalendorinių dienų nuo šio nutarimo priėmimo
dienos informuoti Tarybą ir Pareiškėją apie šio nutarimo vykdymo rezultatus.
4. Įpareigoti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrių šį sprendimą įforminti Tarybos
nutarimu.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Inga Žilienė

Gražina Songailaitė-Šilinskienė

