VIEŠO NAUDOJIMO

AB „IGNITIS GAMYBA“ PASTABOS IR PASIŪLYMAI VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NUTARIMO „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“ PROJEKTUI (TOLIAU – PROJEKTAS
NR. 1), VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO 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“ PROJEKTUI (TOLIAU – PROJEKTAS NR. 2) IR VALSTYBINĖS
ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NUTARIMO „DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D.
NUTARIMO NR. O3E-464 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTUI (TOLIAU – PROJEKTAS NR. 3)
2021 m. kovo 2 d.
Eil.
Nr.

Projekto nuostata

AB „Ignitis gamyba“ komentaras

Siūlomas pakeitimas

Pastabos ir pasiūlymai Projektui Nr. 1

1.

9.2. Kapitalizuotos projektavimo, montavimo, statybos
darbų išlaidos ar kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios
išlaidos.

Bendrovė siūlo Projekto Nr. 1 9.2 papunktyje papildomai įtvirtinti, kad
investicijų projekto investicijų išlaidas sudaro ir įmonės darbuotojų
kapitalizuotos darbo užmokesčio išlaidos.

10. Įmonė, pagrįsdama planuojamas individualiai
derinamo investicijų projekto ir (ar) Sąrašu derinamo
investicijų projekto investicijų išlaidas, pateikia šią būtiną
informaciją:
<...>

Bendrovės nuomone, Projekto Nr. 1 10 ir 13 punktai neturėtų būti
taikomi Sąrašu derinamoms investicijoms. Pažymėtina, kad paprastai
Sąrašu derinami investicijų projektai yra didelės apimties, todėl
reikalavimas juos derinant pateikti ir 10 punkte numatytą informaciją
sukurtų Bendrovei papildomą administracinę naštą, taip pat prailgintų
projektų derinimo Taryboje trukmę.

2.
13. Visiems investicijų projektams, numatytiems Aprašo
6.2 ir 6.3 papunkčiuose, taikomi šie bendrieji reikalavimai:
<...>

3.

10.1. Investicijų projekto investicijų išlaidų palyginimą su
keičiamo turto įsigijimo verte (jeigu keičiami įmonės
eksploatuojami turto vienetai) arba investicijų projekto
investicijų išlaidų palyginimą su praeityje analogiškų atliktų
investicijų projektų investicijų išlaidomis, arba investicijų
projekto investicijų išlaidų palyginimą su lyginamosios
analizės (angl. benchmarking) rodikliais ir (ar)
standartinėmis atitinkamų turto vienetų kainomis (jeigu
įsigyjami nauji turto vienetai);

Bendrovė siūlytų Projekte Nr. 1 nustatyti, kad 10 ir 13 punktuose
nustatyti reikalavimai taikomi derinant tik individualius investicijų
projektus (Projekto 6.3 p.).
Atkreiptinas dėmesys, kad dažnu atveju investicijos, kurių išlaidos
turėtų būti lyginamos pagal Projekto Nr. 1 10.1 papunktį, yra
įgyvendinamos skirtingais laikotarpiais, todėl galimi atvejai, kai išlaidos,
patirtos šiuo metu įsigyjant turtą, būtų lyginamos su turto, įsigyto prieš
50 metų, įsigijimo verte. Dėl šios priežasties Bendrovė siūlo atsisakyti
Projekto Nr. 1 10.1 papunktyje numatyto investicijų išlaidų lyginimo su
keičiamo turto įsigijimo verte kaip neefektyvaus ir neobjektyvaus.

9.2.
Kapitalizuotos
projektavimo,
darbo
užmokesčio, montavimo, statybos darbų išlaidos
ar kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios
išlaidos.
„10. Įmonė, pagrįsdama planuojamas individualiai
derinamo investicijų projekto ir (ar) Sąrašu
derinamo investicijų projekto investicijų išlaidas,
pateikia šią būtiną informaciją:
<...>“
13. Visiems investicijų projektams, numatytiems
Aprašo 6.2 ir 6.3 papunkčiuose papunktyje,
taikomi šie bendrieji reikalavimai:
<...>
10.1. Investicijų projekto investicijų išlaidų
palyginimą su keičiamo turto įsigijimo verte (jeigu
keičiami įmonės eksploatuojami turto vienetai)
arba investicijų projekto investicijų išlaidų
palyginimą su praeityje analogiškų atliktų
investicijų projektų investicijų išlaidomis, arba
investicijų projekto investicijų išlaidų palyginimą su
lyginamosios analizės (angl. benchmarking)
rodikliais ir (ar) standartinėmis atitinkamų turto
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4.

5.

6.

Projekto nuostata

11.4. Remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudų,
personalo sąnaudų (išskyrus darbo užmokesčio
sąnaudas), administracinių sąnaudų, rinkodaros ir
pardavimo sąnaudų, kitų paskirstomų sąnaudų pokytis dėl
investicijų projekto įgyvendinimo. Šių sąnaudų pokyčio
skaičiavimai turi būti paremti įmonės sudarytomis
sutartimis dėl perkamų paslaugų, rinkoje taikomais šių
paslaugų įkainiais, gautais tiekėjų pasiūlymais ar kt.
sąnaudų dydį pagrindžiančia informacija ir pateikti Tarybai
kartu su investicijų projektu;
12. Įmonė, pagrįsdama planuojamas OPEX, siejamas su
investicijų projekto įgyvendinimu, pateikia šią būtiną
informaciją:
12.1. Dėl investicijų projekto įgyvendinimo planuojamų
patirti OPEX palyginimą su ankstesniais metais atliktų
analogiškų investicijų projektų sąlygotais faktiniais OPEX
pokyčiais arba palyginimą su lyginamosios analizės (angl.
benchmarking) rodikliais (jeigu įmonė nėra įgyvendinusi
analogiškų investicijų projektų);
12.2. Iš tiekėjų gautus pasiūlymus ir (ar) jų apklausos
rezultatus dėl investicijų projekto sąlygotų reikalingų
papildomų paslaugų užsakymo OPEX;
12.3. Kitą OPEX pagrindžiančią informaciją (pvz.,
investicijų projekto OPEX prognozei naudojamas
suderintas vartotojų kainų indeksas ar kt.);
12.4. OPEX pokyčių prognozę su detaliomis prielaidomis,
įskaitant tarpinius skaičiavimus, pagal kuriuos nustatyti
OPEX pokyčiai.
13.1.3. netiesiogiai reguliuojamajai veiklai priskiriamų
investicijų atveju – detalus ir aiškus investicijų, sąnaudų ir
sutaupymų paskirstymas ir atskyrimas tarp įmonės veiklų,
kurioms bus priskiriamos atliekamos investicijos ir
atskyrimas nuo nereguliuojamos veiklos;

AB „Ignitis gamyba“ komentaras

Siūlomas pakeitimas

Bendrovės vertinimu, investicijų projektų investicijų išlaidų palyginimas
su praeityje analogiškų atliktų investicijų projektų investicijų išlaidomis
arba su lyginamosios analizės rodikliais galėtų būti taikomas tik
derinant individualius investicijų projektus (žr. pastabą Nr. 2).

vienetų kainomis (jeigu įsigyjami nauji turto
vienetai);

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad Projekto Nr. 1 11.4 papunktyje
numatytas reikalavimas kartu su investicijų projektu pateikti ir
Bendrovės sudarytas sutartis, pagrindžiančias sąnaudų pokyčio
skaičiavimus, sukurtų didelę administracinę naštą Bendrovei, kadangi
derinant konkretų investicinį projektą sutarčių, pagrindžiančių
sąnaudas, skaičius gali būti itin didelis.

Patikslinti pagal pastabos turinį.

Dėl šios priežasties Bendrovė prašo Tarybą, kad Tarybai privalo būti
teikiama tik ta informacija apie sudarytas sutartis, kurių pagrindu
patirtos sąnaudos sudaro reikšmingą derinamų investicijų vertės dalį
Bendrovės vertinimu, Projekto 1 12 punktas neturėtų būti taikomas
Sąrašu derinamiems investicijų projektams: kai Tarybai teikiamos
derinti planuojamos investicijos, Bendrovė negali pateikti tokios
informacijos kaip iš tiekėjų gauti pasiūlymai.

Patikslinti pagal pastabos turinį.

Bendrovė taip pat atkreipia dėmesį, kad įgyvendinant investicijų
projektus skirtingais laikotarpiais, skiriasi diegiamos technologijos.
Atsižvelgiant į tai, Bendrovės vertinimu, planuojamų patirti OPEX
palyginimas su ankstesnių metų analogiškų projektų faktiniais OPEX
yra neefektyvus ir netikslingas, todėl siūlome atsisakyti šio reikalavimo.

Primename, kad Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir
sąnaudų paskirstymo reikalavimo aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m.
gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 (toliau – EE aprašo) 3.7, 13.2 ir
23.2 punktuose numatyta, kad ilgalaikio turto vertę ar sąnaudas
netiesiogiai paskirstant konkrečiam verslo vienetui ar konkrečiai
paslaugai (produktui), naudojami ekonomiškai pagrįsti paskirstymo
kriterijai, laikantis EE aprašo 6 punkte nurodytų principų.

13.1.3. netiesiogiai
reguliuojamajai
veiklai
priskiriamų investicijų atveju – detalus ir aiškus
investicijų, sąnaudų ir sutaupymų paskirstymas ir
atskyrimas tarp įmonės veiklų, kurioms bus
priskiriamos atliekamos investicijos ir atskyrimas
nuo nereguliuojamos veiklos, vadovaujantis
Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašais.

Siekiant užtikrinti, kad planuojamoms ir faktinėms investicijoms būtų
taikomi vienodi paskirstymo kriterijai, siūlome šį papunktį papildyti
nuoroda į EE aprašo reikalavimus.
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13.1.4. tiesiogiai reguliuojamajai veiklai priskiriamų
investicijų atveju – įmonės patvirtinimas, kad investicijų
projektu sukurtas turtas nebus naudojamas kitai
reguliuojamajai ar nereguliuojamai veiklai vykdyti.

Kaip matyti iš EE aprašo 15 ir 16 punktų, reguliuojamos veiklos turtas
gali būti naudojamas ir nereguliuojamai veiklai, tačiau tokiu atveju
reguliuojamos veiklos apskaita turi būti vykdoma laikantis šiuose
punktuose nustatytų taisyklių. Atsižvelgiant į tai bei siekiant Projekto Nr.
1 ir EE aprašo suderinamumo, Bendrovė siūlo atsisakyti Projekto Nr. 1
13.1.4 papunkčio.
Iš Projekto Nr. 1 13.2 papunkčio nėra aišku, kokia (ir kokiais
dokumentais pagrįsta) informacija turi būti teikiama, siekiant pagrįsti
ilgalaikio turto atnaujinimo darbus. Siekiant didesnio apibrėžtumo ir
aiškumo, Bendrovė siūlo šį papunktį papildyti, nurodant, kokią
informaciją apie ilgalaikio turto atnaujinimo darbus įmonės turi pateikti
Tarybai.
Projekte Nr. 1 nėra nuostatų, apibrėžiančių investicijų projektų
vertinimo ir derinimo Taryboje trukmę. Tokiu būdu sudaromos
prielaidos nepagrįstai ilgam investicijų projektų derinimo Taryboje
procesui. Siekiant didesnio apibrėžtumo ir aiškumo, Bendrovė siūlo
papildyti Projektą Nr. 1 nuostatomis, numatančiomis maksimalų
terminą, per kurį Tarybą turi priimti sprendimą dėl invesiticijų projekto
suderinimo.

13.1.4.
tiesiogiai
reguliuojamajai
veiklai
priskiriamų
investicijų
atveju
–įmonės
patvirtinimas, kad investicijų projektu sukurtas
turtas nebus naudojamas kitai reguliuojamajai ar
nereguliuojamai veiklai vykdyti.

22.4. Įmonė investicijų projektus priskiria Aprašo 1–3
prieduose įtvirtintoms grupėms ir pogrupiams. Kiekvienas
investicijų projektas detalizuojamas pagal atskiras
ilgalaikio turto grupes, numatytas Reguliuojamos
apskaitos sistemos aprašuose.

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad investicinių projektų projektiniai
sprendiniai nėra rengiami pagal turto grupes; tik įgyvendinus investicinį
projektą (t.y. įvedimo į eksploataciją metu) turtas yra priskiriamas
konkrečioms turto grupėms. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė negalėtų
investicijų projektų priskirti konkrečioms grupėms, todėl siūlo atsisakyti
reikalavimo investicijų projektus priskirti turto grupėms ar pogrupiams.

22.4. Įmonė investicijų projektus priskiria Aprašo
1–3 prieduose įtvirtintoms grupėms ir pogrupiams.
Kiekvienas investicijų projektas detalizuojamas
pagal atskiras ilgalaikio turto grupes, numatytas
Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašuose.

24. Jeigu Sąrašo tam tikro pogrupio (atitinkamai Aprašo
40 punkte nurodytai investicijų projektų kategorijai
priskiriamų mažos vertės investicijų, investicijų į nudėvėtą
turtą, investicijų į IT sistemas ar kitų investicijų projektų
pogrupio) reguliuojamiems verslo vienetams leidžiama
priskirti investicijų projektų suminė vertė viršijama daugiau
nei 5 proc. šių investicijų projektų suminės suderintos
vertės, šio Sąrašo pogrupio investicijų projektai, dėl kurių
buvo viršyta reguliuojamiems verslo vienetams leidžiama
priskirti investicijų vertė, turi būti pateikti pakartotinai derinti
Tarybai su kitų metų Sąrašu (jei reguliuojamoji įmonė
siekia, kad ši vertė būtų įtraukta į RAB). Jeigu Sąrašo tam
tikro pogrupio reguliuojamiems verslo vienetams leidžiama
priskirti investicijų projektų suminė vertė neviršijama
daugiau nei 5 proc. šių investicijų projektų suminės
suderintos vertės – tokie investicijų projektai neturi būti

Bendrovės vertinimu, Projekto Nr. 1 24 punkte nustačius tik 5 proc.
galimą nuokrypį nuo investicijų projektų suminės vertės, Bendrovė
patirs didesnę administracinę naštą, kadangi dėl tokio mažo leidžiamo
nuokrypio reikės pakartotinai derinti nemažai nuokrypį viršijančių
investicijų, o Sąrašo derinimo procesas bus dar ilgesnis. Pažymime,
kad teikiant derinti Sąrašo investicijas Bendrovė nustato tik
preliminarias jų vertes, kurios vėliau rengiant projektą gali reikšmingai
keistis (pvz. įgyvendinus viešuosius pirkimus pasikeičia kaina, ar
atsiranda kitų aplinkybių, kurių Bendrovė negali iš anksto numatyti ar
paveikti). Šios aplinkybės nepakeičia vykdomų investicijų tikslų ar
uždavinių, kuriuos iš esmės Taryba ir būna suderinusi.

24. Jeigu Sąrašo tam tikro pogrupio (atitinkamai
Aprašo 40 punkte nurodytai investicijų projektų
kategorijai priskiriamų mažos vertės investicijų,
investicijų į nudėvėtą turtą, investicijų į IT sistemas
ar
kitų
investicijų
projektų
pogrupio)
reguliuojamiems verslo vienetams leidžiama
priskirti investicijų projektų suminė vertė viršijama
daugiau nei 5 10 proc. šių investicijų projektų
suminės suderintos vertės, šio Sąrašo pogrupio
investicijų projektai, dėl kurių buvo viršyta
reguliuojamiems verslo vienetams leidžiama
priskirti investicijų vertė, turi būti pateikti
pakartotinai derinti Tarybai su kitų metų Sąrašu (jei
reguliuojamoji įmonė siekia, kad ši vertė būtų
įtraukta į RAB). Jeigu Sąrašo tam tikro pogrupio
reguliuojamiems verslo vienetams leidžiama

13.2. Jeigu investicijų projektas yra skirtas nudėvėtam
turtui atnaujinti, kartu su Aprašo 13.1 papunktyje nurodyta
informacija papildomai teikiama informacija apie ilgalaikio
turto atnaujinimo darbus.
22.2. Sąrašas Tarybai teikiamas derinti kartą per metus iki
kiekvienų kalendorinių metų kovo 1 d., išskyrus perdavimo
sistemos operatorių Sąrašus, kurie teikiami Tarybai derinti
iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 1 d. Įmonės turi teisę
metų eigoje atskiru Sąrašu teikti derinti investicijų
projektus, dėl kurių siekia gauti subsidijas, dotacijas ar
joms prilygintas lėšas pagal konkrečios finansavimo
priemonės kvietimą;

Be to, pagal Projekto Nr. 1 79 punktą 10 proc. nuokrypis yra taikomas
individualiai derinamoms investicijoms, todėl siūlome taikyti vienodą
nuokrypį (t. y. 10 proc.) visoms Tarybos derinamoms investicijoms.

Patikslinti pagal pastabos turinį.

Papildyti pagal pastabos turinį.
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pateikti derinti pakartotinai ir jie gali būti įtraukiami į RAB
faktine verte.

28. Taryba, gavusi įmonės prašymą derinti Sąrašu
teikiamus investicijų projektus, per 7 darbo dienas įvertina,
ar pateikta visa Aprašo 26 punkte nurodyta informacija, ir
apie trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus raštu
informuoja įmonę, kuri per 10 darbo dienų pateikia Tarybai
nurodytą trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus. Įmonės
raštišku prašymu informacijos pateikimo terminas gali būti
pratęstas 5 darbo dienoms.

12.

29. Taryba, gavusi iš įmonės visą Aprašo 26 punkte
nurodytą informaciją, per 15 darbo dienų įvertina šios
informacijos kokybę ir atitiktį Aprašo reikalavimams. Jeigu
Aprašo 26 punkte nurodyta informacija pateikta
nekokybiškai, Taryba apie nustatytus trūkumus raštu
informuoja įmonę, kuri per 15 darbo dienų pateikia Tarybai
patikslintą ir (ar) pataisytą informaciją. Taryba sprendimą
dėl Sąrašu pateiktų derinti investicijų projektų derinimo ar
nederinimo priima per 15 darbo dienų nuo paskutinės
informacijos gavimo dienos arba Bendrai derinamų
investicijų sąrašo TPD pasirinktų investicijų techninio
vertinimo išvados parengimo dienos, jeigu įmonė visą
Aprašo 26 ir 32 punktuose nurodytą kokybiškai įformintą
informaciją Tarybai pateikia anksčiau nei parengiama
Bendrai derinamų investicijų sąrašo TPD pasirinktų
investicijų techninio vertinimo išvada.

Projekto Nr. 1 28, 29, 69 ir 70 punktuose įtvirtinta Tarybos teisė prašyti
įmonės pateikti trūkstamą informaciją ir įmonių pareiga pateikti tokią
informaciją per nustatytus terminus. Bendrovė pažymi, kad Tarybai
neribotai prašant patikslinti pateiktą informaciją, didėja administracinė
našta įmonėms bei sukuriamos prielaidos teikiamos informacijos
dubliavimui.
Siekiant investicijų derinimo proceso efektyvumo ir apibrėžtumo,
Bendrovės vertinimu, būtų tikslinga, Projektą Nr. 1 papildyti
nuostatomis, numatančiomis, kad Taryba, tik visapusiškai įvertinusi
turimą informaciją ir nustačiusi jos trūkumus, informuoja įmonę apie
trūkstamą informaciją vienu metu ir ne daugiau kaip 2 kartus.

Siūlomas pakeitimas
priskirti investicijų projektų suminė vertė
neviršijama daugiau nei 5 10 proc. šių investicijų
projektų suminės suderintos vertės – tokie
investicijų projektai neturi būti pateikti derinti
pakartotinai ir jie gali būti įtraukiami į RAB faktine
verte.
Patikslinti pagal pastabos turinį.

69. Taryba, gavusi įmonės prašymą derinti individualiai
derinamą investicijų projektą, per 7 darbo dienas įvertina,
ar pateikta visa Aprašo 41–42 punktuose nurodyta
informacija, ir apie trūkstamą informaciją ir (ar)
dokumentus raštu informuoja reguliuojamąją įmonę, kuri
per 10 darbo dienų pateikia Tarybai nurodytus trūkstamą
informaciją ir (ar) dokumentus. Įmonės raštišku prašymu
informacijos pateikimo terminas gali būti pratęstas 5 darbo
dienoms.
70. Taryba, gavusi iš įmonės visą Aprašo 41–
42 punktuose nurodytą informaciją, per 15 darbo dienų
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įvertina šios informacijos kokybę ir atitiktį Aprašo
reikalavimams. Jeigu Aprašo 41 punkte nurodyta
informacija pateikta nekokybiškai, Taryba apie nustatytus
trūkumus raštu informuoja įmonę, kuri per 15 darbo dienų
pateikia Tarybai patikslintą ir (ar) pataisytą informaciją.
31. Atlikdami investicijų projektų techninį vertinimą
Tarybos Techninės priežiūros departamento (toliau –
TPD) teritoriniai skyriai, kurių teritorijoje įgyvendinami
Sąrašu derinami investicijų projektai, pasirenka bent po
vieną investicijų projektą. Apie techniniam vertinimui
atrinktus investicijų projektus Taryba informuoja įmonę
Aprašo 28 punkte numatyta tvarka.

13.

33. Taryba, atlikusi techninį investicijų projekto pagrindimo
vertinimą pagal Aprašo 32 punkte nurodytus įmonės
pateiktus dokumentus, gali atlikti ir energetikos objekto ir
(ar) įrenginio patikrinimą investicijų projekto derinimo
pagrindu. Tokiu atveju atliekama energetikos objekto ir (ar)
įrenginio patikrinimo procedūra:
<...>
72. Taryba, atlikusi techninį investicijų projekto pagrindimo
vertinimą pagal Aprašo 42 punkte nurodytus įmonės
pateiktus dokumentus, gali atlikti ir energetikos objekto ir
(ar) įrenginio patikrinimą investicijų projekto derinimo
pagrindu. Tokiu atveju atliekama energetikos objekto ir (ar)
įrenginio patikrinimo procedūra:
<...>
34.7.3. Išvada, kurioje nurodyta ar techniniam vertinimui
atrinktas investicijų projektas yra techniniu aspektu yra
pagrįstas ir tinkamas (nepagrįstas ir netinkamas)
tolimesniam įgyvendinimui.

14.

35. Investicijų projektams, kuriems yra atliekamas
techninis vertinimas, keliamas reikalavimas, kad investicijų
projektas turi būti techniškai pagrįstas ir tinkamas.
44. Individualiai derinamiems investicijų projektams,
kuriems yra atliekamas techninės būklės vertinimas,
keliamas reikalavimas, kad investicijų projektas turi būti
techniškai pagrįstas ir tinkamas.

AB „Ignitis gamyba“ komentaras

Siūlomas pakeitimas

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad iš Projekto Nr. 1 31, 33 ir 72 punktų
nėra aišku, kokiais kriterijais remiantis būtų atrenkami investicijų
projektai techniniam vertinimui, taip pat kokias aplinkybes nustačius
techninio vertinimo metu būtų atliekamas įrenginio patikrinimas.
Siekiant didesnio apibrėžtumo ir aiškumo, Bendrovė siūlo Apraše
išskirti kriterijus, kuriais remiantis investicijų projektai atrenkami
techniniam vertinimui, taip pat sąlygas, kurioms esant pradedama
įrenginio patikrinimo procedūra. Bendrovės įsitikinimu, minėtas
nuostatas taip pat būtų tikslinga papildyti terminais, per kuriuos turi būti
atliktas techninis vertinimas bei įrenginio patikrinimas.

Papildyti pagal pastabos turinį.

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad pagal Projekto Nr. 1 34.7.3 ir 73.8.4
papunkčius techninio vertinimo aprašyme turi būti pateikta išvada apie
investicijų projekto pagrįstumą ir tinkamumą tolimesniam
įgyvendinimui, tačiau Apraše nėra išskirta kriterijų, kuriais
vadovaujantis projektas gali būti pripažintas techniškai pagrįstu ir
tinkamu tolimesniam įgyvendinimui.

Papildyti pagal pastabos turinį.

Siekiant išvengti subjektyvaus projektų vertinimo ir išvadų teikimo,
Bendrovė siūlo Projekte Nr. 1 apibrėžti objektyvius kriterijus, kuriais
remiantis būtų nustatomas projekto pagrįstumas ir tinkamumas.

73.8.4. Išvada, kurioje nurodyta, ar techniniam vertinimui
atrinkto investicijų projekto investicija yra techniškai
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Bendrovės vertinimu, siekiant aiškumo ir apibrėžtumo, Projekto Nr. 1
37 punktas turėtų būti papildytas nuostatomis, įpareigojančiomis
Tarybą pagrįsti savo sprendimą nederinti/ atsisakyti derinti investicijų
projektą, Tarybos nutarime išdėstant tokio sprendimo motyvus
(priežastis, dėl kurių atsisakoma derinti; kriterijus, kurių neatitinka
investicijų projektas), teisinį pagrindą, pateiktų dokumentų trūkumus.

37. Taryba pasilieka teisę nederinti investicijų
projekto, jei jis neatitinka Apraše nustatytų kriterijų.
Sprendimas nederinti / atsisakyti derinti investicijų
projektą priimamas Tarybos nutarimu. Tarybos
nutarime pateikiami sprendimo nederinti/
atsisakyti derinti investicijų projektą motyvai,
teisinis pagrindas, pateiktų dokumentų
trūkumai.

Bendrovė atkreipia dėmesį, kad reikalavimas pateikti ne mažiau kaip
tris investicijų įgyvendinimo alternatyvas gali apriboti strateginės
reikšmės projektų įgyvendinimą, ypač tuomet, kai įgyvendinant
unikalius, reikšmingus projektus, yra ribotas alternatyvų skaičius, o
rinkoje – ribotas pasiūlymų skaičius.
Siekiant išvengti situacijų, kai strateginės reikšmės, unikalūs investicijų
projektai nederinami tik dėl to, kad nėra pateiktos bent trys
įgyvendinimo alternatyvos, Bendrovė siūlytų patikslinti Projekto Nr. 1
42.3 papunktį, numatant, kad įgyvendinimo ne mažiau trijų alternatyvų
aprašymas ir pagrindimas turi būti pateikiamas tik tais atvejais, kai tai
įmanoma, atsižvelgiant į investicijų projekto specifiškumą.

Patikslinti pagal pastabos turinį.

Bendrovės vertinimu, šiuose prieduose esantis grupavimas yra
perteklinis, nes investicijos Bendrovėje planuojamos projektais, tad
nėra aišku, kokiu tikslu investicijas numatoma derinti dar ir turto
grupėmis, kurios esant dideliam investicinių projektų kiekiui atsikartos
kiekviename projekte. Atkreiptinas dėmesys, kad tokiu būdu suderinus
investicijas kyla neaiškumų, kurios investicijos laikytinos suderintomis
- investicinio projekto sumą ar investicinio projekto konkrečios turto
grupės sumą.

Patikslinti pagal pastabos turinį.

pagrįsta ir tinkama (nepagrįsta ir netinkama) tolimesniam
įgyvendinimui.
37. Taryba pasilieka teisę nederinti investicijų projekto, jei
jis neatitinka Apraše nustatytų kriterijų. Sprendimas
nederinti / atsisakyti derinti investicijų projektą priimamas
Tarybos nutarimu.
15.

16.

42.3. Pasirinktų investicijų įgyvendinimo ne mažiau trijų
alternatyvų aprašymas ir pagrindimas techniniu aspektu
bei optimalaus sprendimo pasirinkimas (priežastys,
tikslai, skaičiavimai, teisės aktų reikalavimai, schemos,
žemėlapiai).

Aprašo 1 priedas

17.
Bendrovė taip pat siūlo:
1) atsisakyti investicijų grupavimo į grupes (Mažos vertės investicijos
(<300 000 Eur); Investicijos į nudėvėtą turtą; Investicijos į IT sistemas;
Kiti investicijų projektai), nes nėra aiškus šio grupavimo tikslas. Taip pat
galimi atvejai, kai investicijos gali būti priskirtos dviems grupėms (pvz.
mažos vertės investicijoms bei investicijoms į nudėvėtą turtą), tačiau
nėra aiškumo, kuriai grupei tokias investicijas reikėtų priskirti.
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2) palikti šiuo metu galiojančios Aprašo redakcijos 2 priedo lentelėje
esantį reikalavimą „išvardinti projektus bei jų turto vienetus, kurių vertė
yra ne mažesnė kaip 30 tūkst. Eur“.
3) atsisakyti stulpelių į „RAB traukiama investicijų projekto vertė“, nes
Bendrovė teikia tik į RAB siekiamas įtraukti investicijas. Jeigu vis tik
reikalinga informacija apie finansavimo šaltinius, siūlome nurodyti,
kokia verte ir kodėl netraukiama į RAB.
4) Sąrašo formoje palikti klasifikaciją pagal Aprašo 40 punkte nurodytas
kategorijas (kitą aktualią informaciją, jeigu ji reikalinga).
Pastabos ir pasiūlymai Projektui Nr. 2

19.

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 (toliau – EE RASA
aprašo) patvirtinimo “ pakeitimo 5 priedas

Šiuo metu galiojančios EE aprašo redakcijos 2 priede yra pateikiama
informacija apie faktines investicijas, todėl siūlome EE aprašo 5 ir 6
priedų nekeisti, o investicijų ataskaitas teikti pagal EE aprašo
reikalavimus.

Siūlome nekoreguoti EE RASA aprašo 5 priedo.

__________________
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