DERINIMO PAŽYMA
DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ
TECHNINĘ BŪKLĘ IŠDAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
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Eil.
Nr.
1.
1.1.

2.
2.1.

Pasiūlymo/
pastabos
Pastaba, pasiūlymas
teikėjas
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2019 m. liepos 4 d. raštu Nr. 3-959 pateikti pasiūlymai
Energetikos ministerijos nuomone, Nutarimo projektu numatomos nustatyti teikiamų
energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę
būklę išdavimo paslaugų kainos (toliau – paslaugų kainos) ženkliai padidėja, lyginant su šiuo metu
galiojančiomis paslaugų kainomis. Atsižvelgiant į tai, kad Rašte nebuvo detalizuotos ir pagrįstos
paslaugų kainos, t. y. nebuvo pateikta šių kainų skaičiavimo metodika ir dedamosios, Energetikos
ministerija darbo tvarka kreipėsi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba) su
prašymu papildomai pateikti duomenis, susijusius su numatomų nustatyti paslaugų kainų skaičiavimo
pagrindimu.
Taryba darbo tvarka pateikė papildomą informaciją, susijusią su paslaugų kainų pagrindimu ir
pasikeitusiomis galutinėmis paslaugų kainų reikšmėmis.
Energetikos ministerija, pagal kompetenciją įvertinusi papildomai pateiktą informaciją, siūlo
dar kartą peržiūrėti paslaugų kainų skaičiavimą, tuo pačiu atkreipiant dėmesį į galimybę tikslinti
numatomas teikti paslaugas atliksiančių darbuotojų skaičių, transporto priemonių įsigijimo poreikį ir
pan., esant poreikiui patikslinti paslaugų kainas ir prašo patikslintus duomenis ir Nutarimo projektą
pateikti papildomai derinti, siekiant to, kad visiems suinteresuotiesiems asmenims būtų pateikta
nedviprasmiška, suprantama ir tinkama informacija.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 2019 m. liepos 4 d. raštu Nr. 72 pateikti pasiūlymai
Nutarimo projektu siūlomi įkainiai yra apie 65 proc. didesni, lyginant su dabar galiojančiais.
Tarybos lydraštyje nurodoma, kad pagal nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigaliosiančios Energetikos
įstatymo redakcijos 8 straipsnio 18 dalies 5 punktą, Tarybai bus suteikiama kompetencija nustatyti
paslaugos kainas ir tvarką už techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių
techninę būklę išdavimo paslaugą. Asociacija nekvestionuoja Tarybos teisės nustatyti paslaugų
įkainių, bet nesupranta motyvų, kodėl jie drastiškai didinami. Jokie motyvai ir/ar priežastys Tarybos
nėra nurodomi ir Nutarimo projektą lydinčiame lydraštyje. Nuo 2019 m. liepos 1 d. sujungus
Valstybinę energetikos inspekciją su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija,
reguliuojamų šilumos tiekėjų įmokos Tarybos išlaikymui, vadovaujantis Energetikos įstatymo 18
str. 1 dalimi, padidėjo dvigubai: nuo 1,1 % iki 2,19 % šilumos perdavimo veiklos pajamų. Remiantis

Pastabų, pasiūlymų
vertinimas
Atsižvelgta iš dalies.
Įkainių
dydį
patvirtinantys
skaičiavimai
pateikti
Pažymoje.

Atsižvelgta iš dalies.
Įkainių
dydį
patvirtinantys
skaičiavimai
pateikti
Pažymoje.

2
viešai skelbiamais duomenimis, jei 2017 m. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
išlaikymui iš energetikos įmonių surinkta 3 231 000 Eur. (t. y., iš šilumos sektoriaus 1 767 387 Eur),
tai naujai Tarybai reiks 6 853 951 Eur. (t. y., iš šilumos sektoriaus 2 689 244 Eur). Šilumos vartotojai
Tarybai privalės sumokėti ~1 mln. Eur daugiau nei iki šiol buvusiam reguliatoriui. Įvertinus tai, kad
žymiai didėja asignavimai Tarybos išlaikymui, todėl Taryba savo veiklai lėšų turės daugiau nei
pakankamai, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (toliau – Asociacija) nepritaria Nutarimo projektui,
kuriuo didinama finansinė našta šilumos tiekėjams (tuo pačiu ir vartotojams) už įrenginių būklės
patikrinimą ir pažymų išdavimą. Pažymėtina, kad tikrinimo sąnaudų dydis vienodas panašaus
technologinio tipo įrenginiams ir nepriklauso nuo jo dydžio. Įkainis turėtų būti skaičiuojamas
įvertinant darbo laiko poreikį ir tikrinimo valandinį įkainį (EUR/val.), kuris gali būti koreguojamas
pagal vartojimo kainų indeksą ar pan.
Prašome Tarybos nurodyti motyvus ir priežastis, kuriomis remiantis Nutarimo projekte
siūlomi tokio dydžio įkainiai. Savo ruoštu Asociacija siūlo projekto 4 punktą išdėstyti taip:
„4. Įmokų dydžiai apskaičiuojami pagal Tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės
būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų
objektą:
Eil.
Paslaugos pavadinimas
Tarybos paslaugų kaina suapvalinus
Nr.
1.
Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos
įrenginių techninę būklę išdavimas
1.1.
Energetikos įrenginių galia iki 30 kW 49,79 Eur 52,- EUR (įkainis 13,- EUR/val. * max
(imtinai)
4 val.)
1.2.
Šilumos ar elektros gamybos ar 49,79 30,00 Eur + po 2,49 1,50 Eur už kiekvienus
transformavimo
Energetikos kitus 10 kW (kai įrenginio galia viršija 30 kW, bet
įrenginių galia viršija 30 kW, bet yra yra mažesnė kaip 1 MW) 208,00 EUR (13,00
mažesnė kaip 1 MW
EUR/val. * 16 val.)
1.3.
Šilumos ar elektros gamybos ar 241,53 175,50 Eur + po 49,79 30,00 Eur už
transformavimo
Energetikos kiekvieną kitą 1 MW (kai įrenginio galia viršija 1
įrenginių
galia
yra MW) 13,00 EUR/val.
1 20 MW ir daugiau kaip 1 MW
Elektros tinklai, šilumos tinklai,
(skaičiavimo formulė: 12,60 x Y val. + 0,53 =
1.4.
gamtinių dujų sistemos, naftos ir
įkainis už konkretaus objekto tikrinimo paslaugą)
naftos produktų vamzdynai ir
13,00 Eur/val.
sistemos
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3.
3.1.

Lietuvos pramoninkų konfederacija 2019 m. liepos 5 d. elektroniniu paštu pateikti pasiūlymai
Lietuvos pramoninkų konfederacija nurodė, jog susipažinus su Nutarimo projektu nėra aišku Atsižvelgta iš dalies.
kokiu pagrindu yra didinami paslaugų įkainiai.
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