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Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25,
26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymą Nr. XIIIP-2918(2), pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
(toliau – Inspekcija) prijungimui prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –
Komisija) bei numatė, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas
Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos
reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo
reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija
būtų reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant prie Komisijos. Minėtu įstatymu Tarybai buvo
suteikta kompetencija tvirtinti kainas ir mokėjimo tvarką už suinteresuotų asmenų prašymu Tarybos
teikiamą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių
techninę būklę išdavimo paslaugą (Energetikos įstatymo 8 straipsnio 18 d. 5 p.).
Vadovaudamasis minėtų teisės aktų pakeitimais, Tarybos Teisės departamento Teisėkūros ir
teisinės analizės skyrius (toliau – Skyrius) parengė nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie
energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“
projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projekto tikslas – nustatyti teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės
patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir
mokėjimo tvarką, įmokų už teikiamas energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų
apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugas dydį, įmokų objektus ir tvarką.
Nutarimo projektu siūloma nustatyti šiuos įmokų objektus ir kainas už Tarybos teikiamas
energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę
būklę:
1. Energetikos įrenginių galia iki 30 kW (imtinai) – 32,90 Eur kaina;
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2. Energetikos įrenginių galia viršija 30 kW, bet yra mažesnė kaip 1 MW – 32,90 Eur + po
1,65 Eur už kiekvienus kitus 10 kW (kai įrenginio galia viršija 30 kW, bet yra mažesnė
kaip 1 MW) kaina;
3. Energetikos įrenginių galia yra 1MW ir daugiau kaip 1 MW – 160,05 Eur + po 32,90 Eur
už kiekvieną kitą 1 MW (kai įrenginio galia viršija 1 MW) kaina;
4. Elektros tinklai, šilumos tinklai, gamtinių dujų sistemos, naftos ir naftos produktų
vamzdynai ir sistemos – skaičiavimo formulė: 11,37 x Y val. + 0,53 = įkainis už
konkretaus objekto tikrinimo paslaugą.
Toliau teikiamas siūlomų tvirtinti kainų pagrindimas. Skaičiavimai atlikti, įvertinus 2019 m.
mokesčių reformos pokyčius1, t. y. sujungus darbdavio ir darbuotojo mokamus valstybinio socialinio
draudimo įmokas ir mokesčius ir konsolidavus juos darbuotojo pusėje (perkėlus draudėjo pensijų,
ligos, motinystės ir sveikatos draudimo įmokas apdraustajam), darbo užmokestis padidėjo 1,289
karto, o tai turėjo įtakos teikiamų paslaugų kainų dydžio nežymiam padidėjimui. Skaičiavimuose taip
pat įvertintos Tarybos darbuotojų, vykdančių energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir
pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugą faktiškai patiriamos paslaugos
teikimo sąnaudos:
1. Paslaugos, kai energetikos įrenginių galia neviršija 30 kW, įkainis – 32,90 Eur.
Apskaičiuojant paslaugos, kai energetikos įrenginių galia neviršija 30 kW (arba lygi 30 kW),
kainą, vertinamos darbuotojų, teikiančių paslaugą, atlyginimo dalies sąnaudos (27,27 Eur),
Transporto priemonių eksploatavimo išlaidų dalies sąnaudos (2,43 Eur), darbo vietos išlaidų dalies
sąnaudos (2,67 Eur) ir administravimo išlaidų dalies sąnaudos (0,53 Eur).
1 lentelė.
1.
Tarybos darbuotojų, vertinsiančių energetikos įrenginių techninę būklę ir išduosiančių
pažymą (toliau – paslauga), atlyginimo dalies skaičiavimas
1.1. Paslaugą
31
vyr. vidutinis
darbo 31x1579=48949
Eur (48949+45536)
teiks
63 specialistai užmokestis (DU) – per mėn.
/63 = 1499,76
Tarybos
1579 Eur per mėn.
Eur
darbuotojų 32 vyresn. vidutinis DU –
32x1423=45536
Eur
, iš jų:
specialistai 1423 Eur per mėn.
per mėn.
Iš viso vienam darbuotojui vidutinis DU: 94485 Eur/63=1499,76 1499,76x12
Eur vienam darbuotojui mėn.= 17997,12
per mėn.
Eur
vienam
darbuotojui per
metus
Darbdavio mokamos valstybinio socialinio
260,96 Eur
draudimo (Sodra) įmokos (1,45 %)
Priskaičiuotas darbo užmokestis (DU + Sodra)
vienam darbuotojui, atliekančiam paslaugą, per 17997,12+260,96 = 18258,08 Eur
metus:
1.2. Darbo dienų
Darbo
251x8 = 2008 val.
per
dienos
Iš viso 1 darbuotojui per vienerius metus
vienerius
trukmė – 8 dirba 2008 val.
metus kiekis
val.
~ 251 darbo
diena
Vidutinės išlaidos darbuotojui už vieną darbo DU ir Sodra 1 darbuotojui / iš valandų,
valandą: dirbtų 1 darbuotojo per metus:

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo
įstatymas ir susiję įstatymų pakeitimo įstatymai.
1
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18258,08 Eur/2008 val. = 9,0927;
t. y. 9,09 Eur už 1 darbo valandą.
iš viso: darbuotojas 3 val. x 9,09 Eur
vidutiniškai skiria ne = 27,27 Eur, t. y.
mažiau kaip 3 val. 27,27 Eur.
visiems darbams, kad
būtų
atliktas
energetikos įrenginio (3 val. – terminas,
patikrinimas ir išduota kuriuo remiantis
viena
įrenginio skaičiuojamos ir
techninės
būklės 3 p. išlaidos)
vertinimo pažyma.

gautos
paraiškos 45 min.
paskirstymas
bei
dokumentacijos
pirminis įvertinimas
kelionė iki objekto ir 60 min.
atgal
energetikos įrenginio ar ne
objekto
techninės mažiau
būklės vertinimas
45 min.
dokumento parengimas 30 min.
(dokumento
įforminimas sistemoje,
informacijos pateikimas
per
elektroninius
valdžios vartus, jeigu
pažyma
išduodama
elektroniniu
būdu,
sąskaitos
faktūros
išrašymas).
Vieno Tarybos darbuotojo, teikiančio paslaugą, atlyginimo dalis, tenkanti 27,27 Eur
vienai techninės būklės vertinimo pažymai:
Vieno Tarybos darbuotojo išlaidų (išlaikymo) dalis: 27,27 Eur

1.3.

Vienai
techninės
būklės
vertinimo
pažymai
išduoti
skirto laiko
apskaičiavi
mas

2.
2.1.

Transporto priemonės išlaidų dalies skaičiavimas
Sąlyginai
Faktinė
1 Automobilio
pastovios
automobilio
nudėvimas
transporto įsigijimo
kaina apskaičiuoja
priemonės 17830 Eur
mas per 7
eksploatav
metus.
imo
7x251x8=14
išlaidos
056
val.,
skiriamos
darbui
Privalomojo
409
civilinės
Eur/metus
atsakomybės
draudimo ir Kasko
draudimo išlaidos

Remontas ir kitos
eksploatavimo
išlaidos (padangos,
tepalų keitimas ir
pan.)

2.2.

Išlaidos
nuvykimui
į objektą

Vertinama,
objektas
vidutiniškai

kad
yra

Pastoviosios išlaidos,
išskaičiuotos vienai
darbo dienos valandai,
susidarančios dėl
poreikio įsigyti
automobilį – 1,2684
1,27 Eur/val.

Pastoviosios
transporto
išlaidos vienam
energetikos
įrenginiui
patikrinti (1,27+0,20+0,14)
x0,75=1,21 Eur

Pastoviosios išlaidos,
išskaičiuotos
vienai
darbo dienos valandai,
susidarančios
dėl
poreikio
drausti
automobilį 0,20 Eur /
val.
261,00 Pastoviosios išlaidos,
Eur/metus.
išskaičiuotos
vienai
darbo dienos valandai,
ir susidarančios dėl
poreikio remontuoti
automobilį 0,14 Eur /
val.
Vidutinės
Vidutinė kuro kaina
vieno
1,15 Eur.
automobilio

(kai
0,75
–
patikros laikas,
išvestinė
proporcija iš 1.3
papunktyje
nurodytų
visų
vienam
patikrinimui
skirtų terminų)

Lėšos
automobilio
nuvykimui

į

4
nutolęs 20 km. kuro
atstumu
nuo sąnaudos 7
teritorinio skyriaus l/100km
buveinės

objektą
/parvykimui
iš
objekto:
20 kmx1x7/
100x1,15 = 1,22
Eur

Sąlyginai visos transporto išlaidos vienam 1,21+1,22 = 2,43 Eur
patikrinimui:
Transporto priemonės išlaidų dalis: 2,43 Eur
Darbo vietos išlaidų dalies skaičiavimas
Administracinių
iš viso per metus Vienam
Vienai darbo val.
29994,40 Eur
patalpų nuomai
– bendra darbo darbuotojui
tenkanti išlaidų
vietos
išlaidų tenkanti darbo dalis –
3.2. Komunalinėms
39123,29 Eur
suma
yra vietos kainos 1789,20
Eur/
paslaugoms
180709,35 Eur
dalis 12 mėn.:
2008 val.=0,89
3.3. Ryšio
13336,86 Eur
180709,356/
Eur / val.
paslaugoms
101
etatai=
3.4. Kanceliarinėms
11795,11 Eur
1789,20 Eur 1
prekėms
darbo vietai per
3.5. Ūkiniam
19445,98 Eur
metus.
inventoriui
3.6. IT išlaidos
39300,00 Eur
3.7. Asmens
apsaugos
priemonėms
3436,50 Eur
(šalmai,
spec.
darbo apranga,
avalynė)
3.8. Naudojamos IT
įrangos
23298,49 Eur
nusidėvėjimo
sąnaudos
3.9. Naudojamų
baldų
978,72 Eur
nusidėvėjimo
sąnaudos
Vienam patikrinimui tenkanti 3 p. išvardintų išlaidų dalis, kai
0,89 Eur x 3 val.=2,67 Eur
paslaugai atlikti skiriamas laikas – 3 val.:
Darbo vietos išlaidų dalis: 2,67 Eur
3.
3.1.

4.
4.1.

Administravimo išlaidų dalies skaičiavimas
Aptarnaujančio
skyriaus vedėjo 2364 Eur
personalo išlaidų vidutinis DU
per mėn.
dalis (iki 15%)
sekretorės
1304 Eur
vidutinis DU
per mėn.
sistemų
1541 Eur
administratoria per mėn.
us
vidutinis
DU
Finansų
ir 1477 Eur
apskaitos sk. per mėn.

iš viso per mėnesį šių
išlaidų suma – 6686
Eur
Darbdavio mokamos
socialinio draudimo
įmokos nuo šios sumos
– 96,9470 Eur
6686+96,95=6782,95

Per metus išduota
apie 23 tūkst.
pažymų.

12209,28/23000=
0,5309 Eur, t. y.
0,53 Eur / 1
pažymai

5
tarnautojo
vidutinis DU

15% nuo šios išlaidų
sumos – 1017,44 Eur
per mėn.
1017,44x12
mėn.=12209,28 Eur
per metus
Administravimo išlaidų dalis: 0,53 Eur

Skaičiavimams atlikti naudotos 2018 m. faktiškai patirtos išlaidos bei 2019 m. I ketvirčio
faktinis darbo užmokestis.
*

2. Paslaugos, kai Energetikos įrenginių galia viršija 30 kW, bet yra mažesnė kaip 1 MW,
įkainis – 32,90 Eur + po 1,65 Eur už kiekvienus kitus 10 kW (kai įrenginio galia viršija 30 kW, bet
yra mažesnė kaip 1 MW).
Šios paslaugos įkainis dėl didėjančių išlaidų sąnaudų didėja 5 proc. nuo Pk, t. y. po 1,65 Eur
už kiekvienus papildomus 10 kW, kai įrenginio galia viršija 30 kW.
3. Paslaugos, kai Energetikos įrenginių galia yra 1MW ir daugiau kaip 1 MW, įkainis –
160,05 Eur + po 32,90 Eur už kiekvieną kitą 1 MW (kai įrenginio galia viršija 1 MW).
Šios paslaugos įkainio apskaičiavimas pateiktas žemiau esančioje lentelėje.
2 lentelė.
Paslaugos, kai
energetikos
įrenginių galia 1
MW ir daugiau
kaip 1 MW,
įkainio
apskaičiavimas

1000 kW – 30
kW = 970 kW

160,05 Eur + Pk =
įkainis
už
energetikos
galingumo didėjimas 10 kW 5 proc. nuo
97x
1,65
įrenginių, kurių
reiškia
išlaidų
sąnaudų 32,90 yra 1,65
Eur=
galia daugiau kaip
didėjimą 5 proc. nuo Pk
Eur
160,05
1 MW, patikrą, t.
Eur
y.:
1 MW ir 30 kW skirtumas 970/10 kW =
160,05+32,90 =
dalinamas iš 10 kW
97
192,95 Eur
Laikoma, kad šios paslaugos įkainis dėl didėjančių išlaidų sąnaudų didėja po
32,90 Eur už kiekvieną kitą 1 MW, kai įrenginio galia viršija 1 MW
1 MW = 1000 kW
ir 30 kW skirtumas

4. Paslaugos, kai tikrinami energetikos inžineriniai tinklai, įkainis – 11,37 Eur už 1 valandą,
įvertinus šias sudedamąsias dalis:
1) Tarybos darbuotojų, teiksiančių paslaugą, atlyginimo dalis – 9,09 Eur už valandą;
2) Transporto priemonių eksploatavimo išlaidų dalis (2,43 Eur / 1,75 val. (tik kelionės ir
patikros laikas) = 1,39 Eur už valandą;
3) Darbo vietos išlaidų dalis – 0,89 Eur už valandą;
4) Administravimo išlaidų dalis – 0,53 Eur.
Skaičiuojant šios paslaugos įkainio galutinę sumą, turi būti naudojamas realus konkretaus
objekto tikrinimui skirtas laikas (Y), t. y. 11,37 x Y val. + 0,53 = paslaugos kaina.
Viešosios konsultacijos metu pastabas dėl Nutarimo projekto pateikė Lietuvos Respublikos
energetikos ministerija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Lietuvos pramoninkų konfederacija.
Skyrius įvertino pastabas ir jas pateikė Derinimo pažymoje.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Skyrius siūlo pritarti Nutarimo projektui.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos
įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo
paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ projektas, 3 lapai.
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2. Derinimo pažyma „Dėl Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie
energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ 3
lapai.
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
2. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija;
3. Lietuvos pramoninkų konfederacija.

Ieva Zalieckienė

