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DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS METODIKŲ
PAKEITIMŲ PROJEKTŲ DERINIMO
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) susipažino su viešai konsultacijai
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) pateiktais teisės aktų pakeitimo
projektais, ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl (i) Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir
visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos,
patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu
Nr. O3-3, (ii) Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų
aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468, taip pat dėl (iii) Elektros
energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos
2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235, pakeitimo projektų. Bendrovės pastabos ir pasiūlymai
projektams išdėstyti pastabų ir pasiūlymų lentelėje, kurią prašome įvertinti ir atsižvelgti.

PRIDEDAMA. Pastabų ir pasiūlymų lentelė, 8 lapai.

Kainodaros ir kontrolės skyriaus vadovė, pavaduojanti
Finansų ir administravimo tarnybos direktorių

Erika Masionienė

tel. 8 650 84738

Įmonės rekvizitai
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376
Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų
tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje: www.eso.lt

Klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ PASIŪLYMAI IR PASTABOS TEISĖS AKTŲ PROJEKTAMS
2021 m. rugpjūčio 13 d.
Eil.
Nr.
1.

Teisės akto nuostata

AB „Energijos skirstymo operatorius“ komentaras

Siūlomas pakeitimas

Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio
tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – KVR metodika), pakeitimo projekto

1.1.

1. Pakeisti 7.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„7.1.2.
taikant
konkrečiam
ilgalaikiam
turtui
(konkretiems tinklo elementams ar jų grupėms)
nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus,
nurodytus Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos
atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto
Komisijos 2014 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. O3-112
„Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo,
sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 3
priede;“

Keičiamame KVR metodikos 7.1.2 papunktyje tikslintina
nuoroda į teisės aktą.

1.2.

6. Papildyti 7.3.4 papunkčiu:
„7.3.4.
elektros
energetikos
įmonių
įgyvendinamiems investicijų projektams, pagal
Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 10
punktą, skiriamą papildomą 1 proc. investicijų
grąžos priedą (Tarybos nustatytas WACC + 1 proc.),
kurį padauginus iš likutinės ilgalaikio turto vienetų
vertės dalies, sukurtos įgyvendinantiems Lietuvos
Respublikos klimato kaitos mažinimo, šiltnamio
efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos
apsaugos
tikslus,
nustatytus
atskiriems
reguliuojamiems
sektoriams
Nacionalinėje
energetinės
nepriklausomybės
strategijoje,
Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos srities
veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje
aplinkos apsaugos strategijoje ir prisidedantiems
prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose
dokumentuose nustatytiems rodikliams pagal

Šiuo metu galiojančioje KVR metodikos redakcijoje yra
7.3.4 punktas, todėl KVR metodikos pakeitimo projekte jis
yra keičiamas, o ne papildomas.

1. Pakeisti 7.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„7.1.2. taikant konkrečiam ilgalaikiam turtui
(konkretiems tinklo elementams ar jų grupėms)
nustatytus
nusidėvėjimo
(amortizacijos)
normatyvus, nurodytus Elektros energetikos
įmonių apskaitos atskyrimo, ir sąnaudų
paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių
reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2014
m. balandžio 29 d. 2018 m. gruodžio 21
d. nutarimu Nr. O3-112 O3E-468 „Dėl Elektros
energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, ir
sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu
susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau
– Aprašas), 3 priede;“.
6. Papildyti Pakeisti 7.3.4 papunktįčiu:
„7.3.4. elektros energetikos įmonių
įgyvendinamiems investicijų projektams,
pagal Investicijų grąžos normos nustatymo
metodikos 10 punktą, skiriamą papildomą 1
proc. investicijų grąžos priedą (Tarybos
nustatytas WACC + 1 proc.), kurį padauginus
iš likutinės ilgalaikio turto vienetų vertės
dalies, sukurtos įgyvendinantiems Lietuvos
Respublikos klimato kaitos mažinimo,
šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo,
aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus
atskiriems
reguliuojamiems
sektoriams
Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės
strategijoje, Nacionaliniame energetikos ir
klimato kaitos srities veiksmų plane 2021–
2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos
strategijoje ir prisidedantiems prie teigiamo

Eil.
Nr.

1.3.

Teisės akto nuostata

AB „Energijos skirstymo operatorius“ komentaras

atskirų sektorių kainodaros metodikas, gaunamą
investicijų grąžą.“

15. Papildyti 131 punktu:
„131. Jeigu dėl Įmonės, kurios reguliavimo
periodo pradžios metai vėlesni nei 2021 m., veiklos
efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo vykdant
reguliuojamą veiklą reguliuojamos veiklos pirmų
dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių
reguliavimo periodo metų ir visų reguliavimo
periodo metų (įskaitant pratęstą reguliavimo
periodo laikotarpį) investicijų grąža, įvertinus
taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė,
palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų
grąža, šios veiklos, atitinkamų metų, leistina
investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų
grąžos ribą, dėl veiklos efektyvumo, kurį Įmonė
įrodė Reguliuojančiajai institucijai, viršijančia
suma, kuri apskaičiuojama pagal formulę:
G1,i=(OPEXnustatytas,i-OPEXfaktinis,i)/2

(51)

čia:
G1,i – suma, kuria didinama i-tosios
paslaugos investicijų grąžos riba , EUR;
OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis per
atitinkamus (pirmus dvejus ir ketverius, viso
periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina itajai paslaugai, EUR;
OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per
atitinkamus (pirmus dvejus ir ketverius, viso
periodo) reguliavimo periodo metus , priskirtina itajai paslaugai, EUR.
Metams,
kuriems
yra
nustatoma
(koreguojama) kainų viršutinė riba (einantiems po
investicijų grąžos įvertinimo), leistinų pajamų riba itajai paslaugai mažinama 50 proc. investicijų grąžos
ribą dėl veiklos efektyvumo viršijančia suma.“

Siūlomas pakeitimas

poveikio
šiuose
strateginiuose
dokumentuose nustatytiems rodikliams
pagal atskirų sektorių kainodaros metodikas,
gaunamą investicijų grąžą.“
Siekiant rezultatyviai skatinti energetikos įmones savo
veikloje ieškoti priemonių veiklos efektyvinimui paskatos
dydis turi atitikti efektyvumo priemones dydį, t. y.
skatinimo priemonės turi būti pakankamos, kad įmonės
būtų motyvuotos atlikti pokyčius savo veikloje ir tie
pokyčiai duotų akivaizdžią pridėtinę vertę galutiniams
vartotojams. Todėl siūlome palikti esantį skatinamąjį
reguliavimą ir jį pritaikyti gamtinių dujų sektoriui.
Taip pat siekiant teisinio aiškumo siūlome šiame punkte
išdėstytą formulę sugretinti su formulėje pateikiamais
kintamaisiais bei atsisakyti paskutinės pastraipos, kuri
dubliuoja KVR metodikos 16 p. nuostatą.

15. Papildyti 131 punktu:
„131. Jeigu dėl Įmonės, kurios
reguliavimo periodo pradžios metai vėlesni nei
2021 m., veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX
suefektyvinimo vykdant reguliuojamą veiklą
reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo
periodo metų, o vėliau – ketverių reguliavimo
periodo metų ir visų reguliavimo periodo metų
(įskaitant pratęstą reguliavimo periodo laikotarpį)
investicijų grąža faktinis OPEX, įvertinus
taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra
mažesnis už nustatytą OPEX didesnė,
palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų
grąža, šios veiklos, atitinkamų metų, leistina
investicijų grąža didinama OPEX sutaupymu 50
proc. investicijų grąžos ribą, dėl veiklos
efektyvumo, kurį Įmonė įrodė Reguliuojančiajai
institucijai, viršijančia suma, kuri apskaičiuojama
pagal formulę:
G1,i=(OPEXnustatytas,i-OPEXfaktinis,i)/2
(51)
čia:
G1,i – suma, kuria didinama i-tosios
paslaugos investicijų grąžos riba , EUR;
OPEXnustatytas,i – nustatyta OPEX apimtis
per atitinkamus (pirmus dvejus ir ketverius, viso
periodo) reguliavimo periodo metus, priskirtina itajai paslaugai, EUR;
OPEXfaktinis,i – faktinė OPEX apimtis per
atitinkamus (pirmus dvejus ir ketverius, viso
periodo) reguliavimo periodo metus , priskirtina
i-tajai paslaugai, EUR.
Metams, kuriems yra nustatoma
(koreguojama) kainų viršutinė riba (einantiems

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata

1.4.

18. Papildyti 16.6 papunkčiu:
„16.6. faktinė reguliuojamo turto vertė metų,
kuriems buvo nustatyta kainų viršutinė riba,
pradžiai, kuri naudojama faktinei leistinai investicijų
grąžai įvertinti. Tokiu būdu įvertinamas skirtumas
tarp atitinkamo laikotarpio prognozuojamo ir
faktinio RAB dydžio.“

AB „Energijos skirstymo operatorius“ komentaras

Siekiant aiškumo siūlome patikslinti - t. y. vertinami
faktiniai dydžiai.

Siūlomas pakeitimas

po investicijų grąžos įvertinimo), leistinų pajamų
riba i-tajai paslaugai mažinama 50 proc.
investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo
viršijančia suma.“
18. Papildyti 16.6 papunkčiu:
16.6. faktinė reguliuojamo turto vertė
metų, kuriems buvo nustatyta kainų
viršutinė
riba,
pradžiai,
kuri
naudojama suskaičiuoti faktinę
leistiną investicijų grąžą faktinei
leistinai investicijų grąžai įvertinti.
Tokiu būdu įvertinamas skirtumas
tarp
atitinkamo
laikotarpio
prognozuojamo ir faktinio RAB
dydžio.

KVR metodikos 1 priedas

Šiuo metu KVR metodikos 1 priedo struktūra bei Aprašo
Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir
sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 4 priedo
struktūra skiriasi. Vertinant tai, kad minėti priedai yra
tarpusavyje susiję ir siekiant, kad duomenys tarpusavyje
būtų palyginami, siūlome suvienodinti KVR metodikos 1
priedo struktūrą su Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 4
priedu.

Pakoreguoti pagal pastabą

1.6.

KVR metodikos 3 priedas

Panaikinti 3 priedą ir KVR metodikos
nuostatas
pakoreguoti
pagal
pastabą.
.

1.7.

KVR metodikos 4 priedas

1.8.

KVR metodikos 6 priedas

Informacija apie investicijas teikiama periodiškai
projektais, bendrai derinamais investicijų sąrašais,
susisteminta informacija matyti ir teikiamame 10 metų
investiciniame plane, todėl reikalavimas teikti KVR
metodikos 3 priedą yra perteklinis ir dubliuojantis
informaciją, pateikiamą kituose dokumentuose.
Vertinant kainų viršutinių ribų nustatymo procesą bei
informaciją, pateikiamą pažymose, teigtina, kad KVR
metodikos 4 priede pateikiami duomenys yra tik
informacinio pobūdžio ir nėra naudojami nustatant kainų
viršutines ribas. Todėl siūlome mažinti administracinę
naštą energetikos įmonėms ir atsisakyti šio priedo.
Vertinant kainų viršutinių ribų nustatymo procesą bei
informaciją, pateikiamą pažymose, teigtina, kad KVR
metodikos 6 priede dalis pateikiamų duomenų:

1.5.

Panaikinti 4 priedą ir KVR metodikos
nuostatas
pakoreguoti
pagal
pastabą.

Panaikinti 6 priedą ir KVR metodikos
nuostatas
pakoreguoti
pagal
pastabą.

Eil.
Nr.

1.9.

1.1
0.
2.

2.1.

Teisės akto nuostata

AB „Energijos skirstymo operatorius“ komentaras

Siūlomas pakeitimas

yra tik informacinio pobūdžio ir nėra naudojami nustatant
kainų viršutines ribas;
dubliuoja KVR metodikos 1 priedą;
yra pateikiama kitose periodinėse ataskaitose,
teikiamose
Tarybai
vadovaujantis
teisės
aktų
nuostatomis.
Atsižvelgiant į tai, siūlome panaikinti KVR metodikos 6
priedą.
KVR metodikos 9 priedas

Vertinant kainų viršutinių ribų nustatymo procesą bei
Panaikinti 9 priedą ir KVR metodikos
nuostatas
pakoreguoti
pagal
informaciją, pateikiamą pažymose, teigtina, kad KVR
pastabą.
metodikos 9 priede dalis pateikiamų duomenų:
yra tik informacinio pobūdžio ir nėra naudojami nustatant
kainų viršutines ribas;
dubliuoja KVR metodikos 1 priedą;
yra pateikiama kitose periodinėse ataskaitose,
teikiamose
Tarybai
vadovaujantis
teisės
aktų
nuostatomis.
Atsižvelgiant į tai, siūlome panaikinti KVR metodikos 9
priedą ir atitinkamai papildyti KVR metodikos 1 priedą.
KVR metodikos 10 ir 12 priedai
Panaikinti 12 priedą, nes pastarasis dubliuoja 10 priedą,
Pakoreguoti pagal pastabą.
o 10 priedą atnaujinti atsižvelgiant į šiuo metu svarstomą
atnaujintą LRAIC modelį.
Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235
„Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Prijungimo metodika), pakeitimo
projekto
1.
Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau –
Taryba), vadovaudamasi Metodika, nustato vartotojų
elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros
energijos tinklų įkainius, o elektros tinklų operatoriai
(toliau – operatoriai, perdavimo tinklo operatorius,
skirstomųjų tinklų operatoriai) apskaičiuoja vartotojų,
gamintojų ir elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių
gaminančių vartotojų (toliau – gaminantys vartotojai),
asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais,
asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo
įrenginius, elektros energijos įrenginių prijungimo prie

Atkreipiame dėmesį, kad Elektros energetikos įstatymo 2
straipsnio 34 punkte yra įtvirtinama ne „perdavimo tinklų
operatoriaus“, o „perdavimo sistemos operatoriaus“
sąvoka. Vadovaujantis teisės aktų hierarchijos principu,
manytina, kad įstatyme apibrėžiama sąvoka turėtų būti
vartojama ir įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose.

1.
Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
(toliau – Taryba), vadovaudamasi Metodika,
nustato vartotojų elektros energijos įrenginių
prijungimo prie elektros energijos tinklų įkainius,
o elektros tinklų operatoriai (toliau – operatoriai,
perdavimo
tinklo
sistemos
operatorius,
skirstomųjų tinklų operatoriai) apskaičiuoja
vartotojų, gamintojų ir elektros energiją iš
atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų
(toliau – gaminantys vartotojai), asmenų,
siekiančių tapti gaminančiais vartotojais,
asmenų, pageidaujančių prijungti energijos

Eil.
Nr.

2.2.

Teisės akto nuostata

AB „Energijos skirstymo operatorius“ komentaras

elektros energijos tinklų bei kitų prijungimo paslaugų
kainas (prijungimo įmokas).“
351. Asmeniui, pageidaujančiam prijungti energijos
kaupimo įrenginius prie perdavimo tinklo, ir operatoriui
teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie
elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, asmuo,
pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius,
su operatoriaus pritarimu ar operatorius organizuoja
viešąjį pirkimą šio asmens energijos kaupimo įrenginių
prijungimo prie elektros tinklo darbų rangovui išrinkti. Jei
viešąjį pirkimą energijos kaupimo įrenginių prijungimo
prie elektros tinklo darbų rangovui išrinkti organizuoja
ne asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo
įrenginius, o operatorius, prie kurio tinklo energijos
kaupimo įrenginiai yra prijungiami, operatorius šio
asmens prašymu, Apraše nustatyta tvarka privalo šiam
asmeniui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju
pirkimu ir rangos darbų vykdymu.
352. Asmenų, pageidaujančių prijungti energijos
kaupimo įrenginius, energijos kaupimo įrenginių
prijungimo paslaugos prie tinklų kaina (prijungimo
įmoka) nustatoma pagal rangovo, laimėjusio šio
asmens ar operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl šio
asmens energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie
tinklų, atliktų rangos darbų ir sunaudotų medžiagų bei
kitų operatoriaus išlaidų, tiesiogiai susijusių su energijos
kaupimo įrenginių prijungimu (pvz., išlaidų valstybės
institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių
sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams
tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo
draudimui, projekto ekspertizei, kapitalizuotam darbo
užmokesčiui) faktinę kainą.

Įvertinus, jog pagal keičiamą Prijungimo metodikos 2
punktą sutrumpinimas „operatorius“ apima ir „skirstomųjų
tinklų operatoriaus“, ir „perdavimo sistemos operatoriaus“
sąvokas, o „elektros tinklų“ sąvoka apima ir
skirstomuosius, ir perdavimo tinklus, manytina, kad 351–
352 punktų nuostatų reglamentavimo sritis gali būti
traktuojama dviprasmiškai. Siekiant išvengti galimo
dviprasmiško nuostatų taikymo apimties traktavimo,
siūlytina 351–352 punktus formuluoti aiškiai nurodant, ar
jie taikomi energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie
skirstomųjų tinklų ar perdavimo tinklo atveju.
Atsižvelgiant į Bendrovės taikomą praktiką, taip pat
siūlome 352 punktą papildyti nuostata, suteikiančia
galimybę skirstomųjų tinklų operatoriui pasitelkti viešųjų
pirkimų būdu atrinktus rangovus, su kuriais yra sudarytos
ilgalaikės rangos darbų sutartys.

Siūlomas pakeitimas

kaupimo įrenginius, elektros energijos įrenginių
prijungimo prie elektros energijos tinklų bei kitų
prijungimo
paslaugų
kainas
(prijungimo
įmokas).“
351. Asmeniui, pageidaujančiam prijungti
energijos kaupimo įrenginius prie perdavimo
tinklo, ir perdavimo sistemos operatoriui teisės
aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie
elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį,
asmuo, pageidaujantis prijungti energijos
kaupimo įrenginius, su perdavimo sistemos
operatoriaus pritarimu ar perdavimo sistemos
operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio
asmens energijos kaupimo įrenginių prijungimo
prie elektros tinklo darbų rangovui išrinkti. Jei
viešąjį pirkimą energijos kaupimo įrenginių
prijungimo prie elektros perdavimo tinklo darbų
rangovui išrinkti organizuoja ne asmuo,
pageidaujantis prijungti energijos kaupimo
įrenginius, o perdavimo sistemos operatorius,
prie kurio tinklo energijos kaupimo įrenginiai yra
prijungiami, perdavimo sistemos operatorius
šio asmens prašymu, Apraše nustatyta tvarka
privalo šiam asmeniui pateikti informaciją,
susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų
vykdymu.
352. Asmenų, pageidaujančių prijungti energijos
kaupimo įrenginius, energijos kaupimo įrenginių
prijungimo paslaugos prie tinklų kaina
(prijungimo įmoka) nustatoma pagal rangovo,
laimėjusio šio asmens ar skirstomųjų tinklų
operatoriaus o, kai energijos kaupimo
įrenginai prijungiami prie perdavimo tinklo,
perdavimo sistemos operatoriaus arba
asmens, pageidaujančio prijungti kaupimo
įrenginius prie perdavo tinklo, paskelbtą
viešąjį pirkimą dėl šio asmens energijos kaupimo
įrenginių prijungimo prie tinklų, atliktų rangos
darbų ir sunaudotų medžiagų bei kitų
operatoriaus išlaidų, tiesiogiai susijusių su
energijos kaupimo įrenginių prijungimu (pvz.,

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata
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Siūlomas pakeitimas

išlaidų
valstybės
institucijų
leidimams,
pažymoms, notarinių sandorių sudarymui,
servituto
registravimui,
archeologiniams
tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio
prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei,
kapitalizuotam darbo užmokesčiui) faktinę kainą.
Kai asmuo pageidauja prijungti kaupimo
įrenginius
prie
skirstomųjų
tinklų,
skirstomųjų tinklų operatorius gali pasitelkti
viešųjų pirkimų būdu atrinktus rangovus, su
kuriais yra sudarytos ilgalaikės rangos darbų
sutartys.

3.

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), pakeitimo projekto

3.1.

3. Pakeisti 9.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„9.3. elektros energijos skirstymo veiklą. Šiame
verslo vienete elektros energetikos įmonė privalo
numatyti tokias paslaugas (produktus), kurių pajamos,
sąnaudos ir ilgalaikis turtas turi būti atskirai apskaityti:
9.3.1. skirstymo vidutinės (35‒6 kV) įtampos
tinklais (iš paslaugos pajamų ir sąnaudų išskiriant per
metus prijungtų gamintojų ar naujų vartotojų pajamas ir
sąnaudas);
9.3.2. skirstymas žemos (0,4 kV) įtampos
tinklais (iš paslaugos pajamų ir sąnaudų išskiriant per
metus prijungtų gamintojų ar naujų vartotojų pajamas ir
sąnaudas);
9.3.3. balansavimo;
9.3.4. kompensacijos už servitutus;
9.3.5. kompensacijos už apsaugos zonas;
9.3.6. elektros energijos garantinio tiekimo;
9.3.7.
prijungimo
sąlygų,
išankstinių
prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos sutarčių,
kai
jose
nurodomos
prijungimo
sąlygos,
parengimo;
9.3.7.9.3.8. kitos su elektros energijos
skirstymo veiklos verslo vienetu tiesiogiai susijusios
paslaugos (produktai);“

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Bendrovė teikia ne tik
prijungimo sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų,
prijungimo paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos
prijungimo sąlygos, parengimą, bet ir kitas papildomas
paslaugas, kurių įkainiai ir teikimo procesas yra derinami
su Taryba. Todėl išimtinai išskirti produktą - prijungimo
sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų, prijungimo
paslaugos sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo
sąlygos, parengimas – yra papildoma administracinė
našta Bendrovei. Šios nuostatos realizavimas sukuria
daugiau kaštų nei pridėtinės vertės, o papildomo produkto
įvedimas prieštarauja Aprašo 6 p. nuostatoms.

3.

Pakeisti 9.3 papunktį ir jį išdėstyti
taip:
„9.3. elektros energijos skirstymo veiklą.
Šiame verslo vienete elektros energetikos įmonė
privalo numatyti tokias paslaugas (produktus),
kurių pajamos, sąnaudos ir ilgalaikis turtas turi
būti atskirai apskaityti:
9.3.1. skirstymo vidutinės (35‒6 kV)
įtampos tinklais (iš paslaugos pajamų ir sąnaudų
išskiriant per metus prijungtų gamintojų ar naujų
vartotojų pajamas ir sąnaudas);
9.3.2. skirstymas žemos (0,4 kV)
įtampos tinklais (iš paslaugos pajamų ir sąnaudų
išskiriant per metus prijungtų gamintojų ar naujų
vartotojų pajamas ir sąnaudas);
9.3.3. balansavimo;
9.3.4. kompensacijos už servitutus;
9.3.5. kompensacijos už apsaugos
zonas;
9.3.6. elektros energijos garantinio
tiekimo;
9.3.7. prijungimo sąlygų, išankstinių
prijungimo sąlygų, prijungimo paslaugos
sutarčių, kai jose nurodomos prijungimo sąlygos,
parengimo;

Eil.
Nr.

Teisės akto nuostata
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Siūlomas pakeitimas

3.2.

6. Pakeisti 20.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„20.1. Tarybos nustatyti ilgalaikio turto
nusidėvėjimo normatyvai taikomi visam reguliuojamoje
veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui, nepriklausomai
nuo jo įsigijimo laiko ir vertės. Ilgalaikio turto, įsigyto už
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas,
Europos Sąjungos fondų, dotacijų ir subsidijų, perkrovų
pajamas ir joms prilygintas lėšas, nusidėvėjimo
(amortizacijos) sąnaudas elektros energetikos įmonė
privalo skaičiuoti pagal konkrečiam turto vienetui
taikomus nusidėvėjimo normatyvus;“

Lietuvių kalbos žodyne dotacijos sąvoka aiškinama, kaip
finansavimo priemonė, apimanti paramą, skirtą suteikti
ekonominės naudos konkrečiai įmonei, o taip pat
dotacijas, t. y. valstybės ir savivaldybės institucijų,
tarptautinių organizacijų ir fondų bei kitų trečiųjų asmenų
pervedamus išteklius įmonei paremti. Atsižvelgiant į tai,
siūlome nedubliuoti sąvokų.

Pakeisti 20.1 papunktį ir jį išdėstyti
taip:
„20.1. Tarybos nustatyti ilgalaikio turto
nusidėvėjimo
normatyvai
taikomi
visam
reguliuojamoje veikloje naudojamam ilgalaikiam
turtui, nepriklausomai nuo jo įsigijimo laiko ir
vertės. Ilgalaikio turto, įsigyto už Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšas, Europos
Sąjungos fondų, dotacijų ir subsidijų, perkrovų
pajamas ir joms prilygintas lėšas, nusidėvėjimo
(amortizacijos) sąnaudas elektros energetikos
įmonė privalo skaičiuoti pagal konkrečiam turto
vienetui taikomus nusidėvėjimo normatyvus;“

3.3.

10. Pakeisti 30.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„30.16. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų
dalį, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų vertės,
sukurtos už Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšas, Europos Sąjungos fondų, dotacijų ir
subsidijų, perkrovų pajamas ir joms prilygintas lėšas;“

Lietuvių kalbos žodyne dotacijos sąvoka aiškinama, kaip
finansavimo priemonė, apimanti paramą, skirtą suteikti
ekonominės naudos konkrečiai įmonei, o taip pat
dotacijas, t. y. valstybės ir savivaldybės institucijų,
tarptautinių organizacijų ir fondų bei kitų trečiųjų asmenų
pervedamus išteklius įmonei paremti. Atsižvelgiant į tai,
siūlome nedubliuoti sąvokų.

10. Pakeisti 30.16 papunktį ir jį išdėstyti
taip:
„30.16. nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudų dalį, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto
vienetų
vertės,
sukurtos
už
Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšas, Europos
Sąjungos fondų, dotacijų ir subsidijų, perkrovų
pajamas ir joms prilygintas lėšas;“

3.4.

14. Pakeisti 41.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„41.12. informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu
įneštą turtinį įnašą, kuriuo didinamas elektros
energetikos įmonės įstatinis kapitalas (visuotinio
akcininkų susirinkimo nutarimo dėl įstatinio kapitalo
didinimo kopija, turto vertinimo ataskaitos kopija,
informacija apie turto būklę, likutinė vertė ir jos dalis,
sukurta už Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšas, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų
lėšas ar kitoms Aprašo 13.4.1-13.4.8 ir 13.5.1–13.5.7
papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirta
ilgalaikio turto vienetų likutinė vertė ir kitus su turtiniu
įnašu susijusius duomenis), bei elektros energetikos
įmonės motyvuotu sprendimu numatomus taikyti

Lietuvių kalbos žodyne dotacijos sąvoka aiškinama, kaip
finansavimo priemonė, apimanti paramą, skirtą suteikti
ekonominės naudos konkrečiai įmonei, o taip pat
dotacijas, t. y. valstybės ir savivaldybės institucijų,
tarptautinių organizacijų ir fondų bei kitų trečiųjų asmenų
pervedamus išteklius įmonei paremti. Atsižvelgiant į tai,
siūlome nedubliuoti sąvokų.

14. Pakeisti 41.12 papunktį ir jį išdėstyti
taip:
„41.12. informacija apie ataskaitiniu
laikotarpiu įneštą turtinį įnašą, kuriuo didinamas
elektros energetikos įmonės įstatinis kapitalas
(visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo dėl
įstatinio kapitalo didinimo kopija, turto vertinimo
ataskaitos kopija, informacija apie turto būklę,
likutinė vertė ir jos dalis, sukurta už Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšas, Europos
Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų lėšas ar
kitoms Aprašo 13.4.1-13.4.8 ir 13.5.1–13.5.7
papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims
priskirta ilgalaikio turto vienetų likutinė vertė ir

9.3.7.9.3.87. kitos su elektros energijos
skirstymo veiklos verslo vienetu tiesiogiai
susijusios paslaugos (produktai);“
6.

Eil.
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3.5
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ilgalaikio turto vienetams nusidėvėjimo (amortizacijos)
laikotarpius;“.

8. Pakeisti 20.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„20.6. jeigu iki Aprašo įsigaliojimo dienos
įsigytiems ilgalaikio turto vienetams buvo taikomi kiti
nusidėvėjimo normatyvai, nei nurodyti Aprašo 3 priede,
šiems ilgalaikio turto vienetams Aprašo 3 priede
nustatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
normatyvai taikomi šio ilgalaikio turto 2018 m. gruodžio
31 d. likutinei vertei, kuri vadovaujantis Aprašo 19
punkte nustatytais nusidėvėjimo (amortizacijos)
skaičiavimo principais nudėvima per likusį turto
naudingo tarnavimo laiką;“

Siūlomas pakeitimas

kitus su turtiniu įnašu susijusius duomenis), bei
elektros
energetikos
įmonės
motyvuotu
sprendimu numatomus taikyti ilgalaikio turto
vienetams
nusidėvėjimo
(amortizacijos)
laikotarpius;“.
Atkreipiame dėmesį, kad nustatytus nusidėvėjimo
(amortizacijos) skaičiavimo principus apibrėžia Aprašo 20
punktas.

__________________

taip:

8. Pakeisti 20.6 papunktį ir jį išdėstyti
„20.6. jeigu iki Aprašo įsigaliojimo
dienos įsigytiems ilgalaikio turto
vienetams
buvo
taikomi
kiti
nusidėvėjimo
normatyvai,
nei
nurodyti Aprašo 3 priede, šiems
ilgalaikio turto vienetams Aprašo 3
priede nustatyti ilgalaikio turto
nusidėvėjimo
(amortizacijos)
normatyvai taikomi šio ilgalaikio
turto 2018 m. gruodžio 31 d. likutinei
vertei, kuri vadovaujantis Aprašo 19
20 punkte nustatytais nusidėvėjimo
(amortizacijos)
skaičiavimo
principais nudėvima per likusį turto
naudingo tarnavimo laiką;“

