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Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, gavusi Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos (toliau – Taryba) pateiktą derinti Tarybos nutarimo ,,Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau –
Projektas), pagal kompetenciją įvertino Projektą ir teikia šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Siūlomame Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl elektros
energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
(toliau – Aprašas), 30.24 papunktyje vartojama formuluotė „reguliuojama įmonė“. Atkreiptinas
dėmesys, kad galiojančiame Apraše nėra vartojama tokia formuluotė „reguliuojama įmonė“, o yra
vartojamos formuluotės „reguliuojama elektros energetikos įmonė“ arba „elektros energetikos įmonė“.
Kadangi siūlomas Aprašo 30.24 papunktis detalizuoja Aprašo 30 punktą, siūlytina įmonės formuluotę
šiuo atveju derinti su Aprašo 30 punkte vartojama „elektros energetikos įmonės“ formuluote ir
nevartoti formuluotės „reguliuojama įmonė“.
2. Siūlomame Aprašo 30.24 papunktyje vartojama formuluotė „perkamos paslaugos iš išorės“.
Siūlytina plačiau paaiškinti, ką nagrinėjamu atveju reiškia „perkamos paslaugos iš išorės“. Tokia
sąvoka taip pat vartojama ir Tarybos 2021 m. liepos 29 d. nutarime Nr. O3E-945 ,,Dėl Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos
įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos
patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
3. Aprašo 39 punkte vartojama formuluotė „naujai atsiradusios nenumatytos aplinkybės“.
Siūlytina plačiau paaiškinti, ką nagrinėjamu atveju reikš „naujai atsiradusios nenumatytos aplinkybės“.
Ar tai būtų prilyginama force majeure aplinkybėms, ar šiuo atveju tai galėtų būti ir įvairios kitos
aplinkybės. Detalesnis paaiškinimas būtų naudingas tiek Tarybai, tiek elektros energetikos įmonėms,
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kad būtų teisinis aiškumas, kokios aplinkybės leidžia nesilaikyti šio Aprašo punkto 1 sakinyje
nurodytos bendros taisyklės.
4. Siūlomame Aprašo 41.101 papunktyje vartojama formuluotė „šio (šių) projekto (-ų) veiklos
sąnaudos“. Svarstytina, ar vartojant formuluotę „veiklos sąnaudos“ bus pakankamas teisinis aiškumas
ir elektros energetikos įmonėms nekils klausimų, kokios ir kieno sąnaudos turi būti įtrauktos Tarybai
pateikiant tokią informaciją. Siekiant teisinio aiškumo, siūlytina įvertinti poreikį šiame siūlomame
Aprašo papunktyje detaliau reglamentuoti, kaip bus suprantamos veiklos sąnaudos.
5. Vertinant siūlomus Aprašo 41.13 ir 41.14 papunkčius, pažymėtina, kad ilgo laikotarpio
vidutinių padidėjimo sąnaudų trumpinys (LRAIC) jau yra įvestas Aprašo 13.5.6.2 papunktyje, todėl
šiuose siūlomuose papunkčiuose turėtų būti vartojama tiktai formuluotė „LRAIC modelio“.
6. Siūlomame Aprašo 41.14 papunktyje vartojama formuluotė „skirstomojo tinklo operatorius“.
Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme apibrėžta sąvoka
„skirstomųjų tinklų operatorius“. Atsižvelgiant į tai, šiame siūlomame Aprašo punkte vartojamas
formuluotes siūlytina derinti su Elektros energetikos įstatymo formuluotėmis, t. y. šiame siūlomame
papunktyje vartoti formuluotę „skirstomųjų tinklų operatorius“. Analogiška pastaba taikytina ir
galiojančiam Aprašo 41.9 papunkčiui, kuriame reikėtų patikslinti vartojamą formuluotę.

Energetikos viceministrė

+370 60246543
+370 60246369

Inga Žilienė

