DERINIMO PAŽYMA PROJEKTUI
Eil.
Nr.

Siūloma redakcija

LITGRID pasiūlymai

Komentarai

Nr. 21-19090 "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
Bendra pastaba. Kadangi projektas reikšmingai keičia galiojančią projektų derinimo tvarką, sukuriama papildomų detalių, ne visai aiškių ir Bendrovės nuomone
perteklinių ir pridėtinos vertės nekuriančių reikalavimų, siūlome Tarybai organizuoti Aprašo ir pateiktų pastabų aptarimą su rinkos dalyviais.
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4.4.
Grynosios pajamos – investicijos sąlygotų veiklos 4.4.
Grynosios pajamos – investicijos Punktas nereikalingas, jei ši
pajamų ir veiklos išlaidų sumų per tą patį laikotarpį sąlygotų veiklos pajamų ir veiklos išlaidų sumų sąvoka nėra toliau naudojama
aritmetinis skirtumas;
per tą patį laikotarpį aritmetinis skirtumas;
teisės akte.

2

4.7. Projekto ataskaitinis laikotarpis (toliau –
ataskaitinis laikotarpis) – pilnų kalendorinių metų, kuriems
pateikiamos investicijų projekto investicijų, veiklos išlaidų,
veiklos pajamų, mokesčių, finansavimo, bei socialinės–
ekonominės naudos (žalos) prognozės, skaičius. Atliekant
finansinį ir ekonominį vertinimą, prielaidos vertinamos ir
skaičiavimai atliekami projekto ataskaitiniam laikotarpiui;
4.8.
Projekto atsipirkimo laikotarpis (toliau –
atsipirkimo laikotarpis) – pilnų kalendorinių metų, kuriems
numatytos pateikiamos investicijų projekto veiklos išlaidų,
veiklos pajamų, mokesčių, finansavimo bei socialinės–
ekonominės naudos (žalos) prognozės, skaičius, lygus
investicija sukuriamo ilgalaikio turto eksploatacijos
(nusidėvėjimo) laikotarpiui, numatytam 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 – Elektros energetikos įmonių
apskaitos sistemos aprašas) 3 priede ir (ar) Gamtinių dujų
įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21

4.7. Projekto ataskaitinis laikotarpis
(toliau – ataskaitinis laikotarpis) – pilnų
kalendorinių metų, kuriems pateikiamos
investicijų projekto investicijų, veiklos išlaidų,
veiklos pajamų, mokesčių, finansavimo, bei
socialinės–ekonominės
naudos
(žalos)
prognozės, skaičius, 4.8. Projekto
atsipirkimo laikotarpis (toliau – atsipirkimo
laikotarpis) – pilnų kalendorinių metų, kuriems
numatytos pateikiamos investicijų projekto
veiklos išlaidų, veiklos pajamų, mokesčių,
finansavimo bei socialinės–ekonominės naudos
(žalos) prognozės, skaičius, lygus investicija
sukuriamo ilgalaikio turto eksploatacijos
(nusidėvėjimo)
laikotarpiui,
numatytam
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 – Elektros energetikos įmonių apskaitos
sistemos aprašas) 3 priede ir (ar) Gamtinių dujų

Siūlome patikslinti, kad projekto
ataskaitinis laikotarpis
skaičiuojamas ne nuo investicijų
pradžios, bet nuo projekto
užbaigimo (turto eksploatavimo
pradžios), kad sutaptų su turto
nusidėvėjimo laikotarpiu.
4.7. ir 4.8. punktus siūlome
apjungti į vieną, nes abiejuose
apibūdinamas projekto
ataskaitinis laikotarpis.

d. nutarimu Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių
apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų
aprašo patvirtinimo“, (toliau – Gamtinių dujų įmonių
apskaitos sistemos aprašas) 3 priede ir (ar) Centralizuotai
tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo
metodikos, patvirtintos Tarybos 2013 m. spalio 3 d.
nutarimu Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų
suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos
patvirtinimo“, (toliau – SND metodika) 8 priede (toliau visi
kartu – Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašai), bet ne
ilgesniam kaip 25 metai.
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įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto
Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu
Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių
apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo patvirtinimo“, (toliau –
Gamtinių dujų įmonių apskaitos sistemos
aprašas) 3 priede ir (ar) Centralizuotai tiekiamų
suskystintų naftos dujų kainų nustatymo
metodikos, patvirtintos Tarybos 2013 m. spalio
3 d. nutarimu Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai
tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų
nustatymo metodikos patvirtinimo“, (toliau –
SND metodika) 8 priede (toliau visi kartu –
Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašai), bet
ne ilgesniam kaip 25 metai. Atsipirkimo
laikotarpis skaičiuojamas nuo projekto
įgyvendinimo pabaigos, įvedus turtą į
eksploataciją. Atliekant finansinį ir ekonominį
vertinimą, prielaidos vertinamos ir skaičiavimai
atliekami projekto ataskaitiniam laikotarpiui.

6.7. Investicijos, kurioms taikomas ilgo laikotarpio
6.7. Investicijos į pagal ilgo laikotarpio
vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelis (toliau – vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos
LRAIC modelis);
modelį (toliau - LRAIC modelis) optimizuotą
turtą, kurioms taikomas ilgo laikotarpio
vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelis
(toliau – LRAIC modelis);

LRAIC modelis taikomas visam
turtui, tačiau modeliu
optimizuojami tinklo elementai
yra tik elektros perdavimo linijos
ir transformatoriai. Punktą
reikėtų patikslinti, nes kaip
suprantame jis taikomas tik
investicijoms į jau optimizuotus
elementus. Be to, punktas turėtų
būti suderintas su būsimu LRAIC
modelio keitimu, kaip bus
apskaitomi optimizuotini
elementai ir investicijos į juos.
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8. Įmonė, nepriklausomai nuo teikiamų derinti
investicijų derinimo proceso, visais atvejais pateikia įmonės
vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą derinti
investicijų projektą, investicijų projektą ir nurodo investicijų
projektą rengusius atsakingus asmenis ir jų kontaktinius
duomenis (telefonų numerius bei elektroninio pašto adresus).
Investicijų projekte pateikiama informacija priklausomai nuo
prašomo derinti investicijų derinimo proceso pagal
atitinkamam investicijų derinimo procesui taikomus Aprašo
IV skyriuje numatytus reikalavimus.

8. Įmonė, nepriklausomai nuo teikiamų Redakcinio pobūdžio
derinti investicijų derinimo proceso, visais koregavimas, derinamos
atvejais pateikia įmonės vadovo arba jo įgalioto investicijos.
asmens pasirašytą prašymą derinti investicijų
projektą, investicijų projektą ir nurodo
investicijų projektą rengusius atsakingus
asmenis ir jų kontaktinius duomenis (telefonų
numerius bei elektroninio pašto adresus).
Investicijų projekte pateikiama informacija
priklausomai nuo prašomo derinti investicijų
projekto ar projektų sąrašo derinimo proceso
pagal
atitinkamam
investicijų
derinimo
procesui taikomus Aprašo IV skyriuje numatytus
reikalavimus.
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9.2. Kapitalizuotos projektavimo, montavimo, statybos
darbų išlaidos ar kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios
išlaidos.
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10. Įmonė, pagrįsdama planuojamas individualiai
derinamo investicijų projekto ir (ar) Sąrašu derinamo
investicijų projekto investicijų išlaidas, pateikia šią būtiną
informaciją:
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);
10.2. Iš tiekėjų gautus pasiūlymus ir (ar) jų apklausos
rezultatus dėl investicijų projektu įsigyjamų turto vienetų
kainų;

9.2. Kapitalizuotos projektavimo, montavimo,
statybos darbų, darbo užmokesčio išlaidos ar
kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios
išlaidos
10. Įmonė, pagrįsdama planuojamas
individualiai derinamo investicijų projekto ir
(ar) Sąrašu derinamo investicijų projekto, kurio
vertė yra didesnė nei 30 tūkst. Eur (mažesnės
už 30 tūkst. Eur vertės projektai gali būti
sudedami ir derinami viena eilute), investicijų
išlaidas, pateikia šią būtiną informaciją:
10.1. investicijų projekto 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)

Punktą siūlome papildyti
kapitalizuojamomis darbo
užmokesčio sąnaudomis.
Bendrovė kiekvienais metais
atlieka daug smulkių investicijų
projektų (kapitaliniai remontai).
Reikalavimas pateikti informaciją
kiekvienam bendro sąrašo
investicijų projektui Bendrovės
nuomone yra perteklinis. Siūlome
teikti informaciją tik projektams
kurių vertė viršija 30 tūkst. Eur.
10.2 punktas Bendrovės nuomone
yra susijęs ir yra 10.1 punkto
tęsinys, todėl siūlome juos
apjungti.
Taip pat siūlomi palikti
dabartinės Aprašo redakcijos
nuostatą, kad mažos vertės (<30
tūkst. Eur) investicijos galėtų

standartinėmis atitinkamų turto vienetų būti sudedamos ir derinamos
kainomis (jeigu įsigyjami nauji turto vienetai) viena eilute, o ne atskirai.
ar su tiekėjų pateiktais pasiūlymais ir (ar) jų
apklausos rezultatais dėl investicijų projektu
įsigyjamų turto vienetų kainų;
10.2. Iš tiekėjų gautus pasiūlymus ir (ar)
jų apklausos rezultatus dėl investicijų projektu
įsigyjamų turto vienetų kainų;
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11. Investicijų projekto pajamų ir veiklos išlaidų
(toliau – OPEX) pokyčius sudaro:
11.1. Gautinos papildomos pajamos dėl investicijų
projekto sąlygotų padidėjusių teikiamų paslaugų, kurių
kainos
yra
reguliuojamos,
apimčių
(padidėjusio
transportuojamos,
tiekiamos,
išdujinamos
ir
(ar)
perkraunamos energijos kiekio, pajėgumų ar galios). Pajamos
dėl padidėjusių teikiamų paslaugų apimčių apskaičiuojamos
kiekvieniems investicijų projekto metams, atitinkamais
metais planuojamą paslaugos apimties padidėjimą
padauginant iš investicijų projekto teikimo metu galiojančios
atitinkamos paslaugos kainos, kainos viršutinės ribos arba
pajamų viršutinės ribos, padalintos iš kiekio ar pajėgumų,
vertintų nustatant atitinkamos paslaugos kainas;
11.2. Kitos investicijų projektu sukurtos pajamos
(turto nuoma, turto pardavimas ar kt.), priskiriamos
reguliuojamajai veiklai;
...
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

11. Investicijų projekto arba Sąrašo
pajamų ir veiklos išlaidų (toliau – OPEX)
pokyčius sudaro:
11.1. Gautinos papildomos pajamos dėl
investicijų projekto arba Sąrašo sąlygotų
padidėjusių teikiamų paslaugų, kurių kainos yra
reguliuojamos,
apimčių
(padidėjusio
transportuojamos, tiekiamos, išdujinamos ir
(ar) perkraunamos energijos kiekio, pajėgumų
ar galios). Pajamos dėl padidėjusių teikiamų
paslaugų apimčių apskaičiuojamos kiekvieniems
investicijų
projektų
sąrašo
metams,
atitinkamais metais planuojamą paslaugos
apimties padidėjimą padauginant iš investicijų
projektų teikimo metu galiojančios atitinkamos
paslaugos kainos, kainos viršutinės ribos arba
pajamų viršutinės ribos, padalintos iš kiekio ar
pajėgumų, vertintų nustatant atitinkamos
paslaugos kainas;
11.2. Kitos investicijų projektu arba
Sąrašu sukurtos pajamos (turto nuoma, turto
pardavimas
ar
kt.),
priskiriamos
reguliuojamajai veiklai;
...
11.4.
Remonto,
priežiūros,
eksploatavimo sąnaudų, personalo sąnaudų

Siūlome netaikyti šio punkto
atskirai kiekvienam sąrašo
investicijų projektui, o bendrai
visam sąrašui. Manome, kad toks
taikymas yra perteklinis,
Bendrovė per metus vykdo apie
150 investicijų projektų. OPEX
pokytis taikomas tik skaičiuojant
bendrą įtaką reguliuojamoms
kainoms.

tiekėjų pasiūlymais ar kt. sąnaudų dydį pagrindžiančia
informacija ir pateikti Tarybai kartu su investicijų projektu;
11.5. Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis dėl
investicijų projekto įgyvendinimo. Darbo užmokesčio
sąnaudų pokytis nustatomas atsižvelgiant į įmonės
darbuotojų darbo apimčių pokyčius įgyvendinus investicijų
projektą ir faktinį darbo užmokestį;
11.6. Nekilnojamojo turto mokesčių sąnaudų
padidėjimas už investicijų projektu sukurtą turtą, kuriam
taikomas nekilnojamojo turto mokestis, ir kitos mokesčių
sąnaudos, apskaičiuotos vadovaujantis galiojančiais teisės
aktais;
11.7. Kitos išlaidos, reikalingos investicijų projektui
įgyvendinti.

(išskyrus
darbo
užmokesčio
sąnaudas),
administracinių
sąnaudų,
rinkodaros
ir
pardavimo sąnaudų, kitų paskirstomų sąnaudų
pokytis dėl investicijų projekto ar Sąrašo
įgyvendinimo. Šių sąnaudų pokyčio skaičiavimai
turi būti paremti įmonės sudarytomis sutartimis
dėl perkamų paslaugų, rinkoje taikomais šių
paslaugų įkainiais, gautais tiekėjų pasiūlymais,
ateikti Tarybai kartu su investicijų projektu
OPEX palyginimu su ankstesniais metais
atliktų analogiškų investicijų projektų
sąlygotais faktiniais OPEX pokyčiais arba
palyginimu su lyginamosios analizės (angl.
benchmarking) rodikliais (jeigu įmonė nėra
įgyvendinusi analogiškų investicijų projektų)
ar kt. sąnaudų dydį pagrindžiančia informacija;
11.5. Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis
dėl investicijų projekto ar Sąrašo įgyvendinimo.
Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis nustatomas
atsižvelgiant į įmonės darbuotojų darbo
apimčių pokyčius įgyvendinus investicijų
projektus ir faktinį darbo užmokestį;
11.6. Nekilnojamojo turto mokesčių
sąnaudų padidėjimas už investicijų projektu ar
Sąrašu sukurtą turtą, kuriam taikomas
nekilnojamojo turto mokestis, ir kitos mokesčių
sąnaudos,
apskaičiuotos
vadovaujantis
galiojančiais teisės aktais;
11.7.
Kitos
išlaidos,
reikalingos
investicijų projektui ar Sąrašui įgyvendinti.
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12. Įmonė, pagrįsdama planuojamas OPEX, siejamas
su investicijų projekto įgyvendinimu, pateikia šią būtiną
informaciją:

12. Įmonė, pagrįsdama planuojamas Bendrovės nuomone šio punkto
OPEX, siejamas su investicijų projektų informacija didžiąja dalimi
dubliuojama 11 punkte, todėl
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.

12.1.
Dėl
investicijų
projekto siūlome 12 punkto nuostata
įgyvendinimo
planuojamų
patirti
OPEX papildyti 11.4 punktą.
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.
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13.1. Teikdama prašymą derinti individuliai derinamą
13.1.
Teikdama
prašymą
derinti
investicijų projektą arba Sąrašu teikiamus investicijų individuliai derinamą investicijų projektą arba
projektus, įmonė kiekvienam investicijų projektui turi Sąrašu teikiamus investicijų projektus, įmonė
nurodyti šią informaciją:
kiekvienam
individualiai
derinamam
investicijų projektui ir Sąrašui turi nurodyti šią
informaciją:

Siūlome netaikyti šio punkto
atskirai kiekvienam bendro sąrašo
investicijų projektui. Manome,
kad toks punktas yra perteklinis.
Bendrovė per metus vykdo apie
150 investicijų projektų. Siūlome
taikyti bendrai visam Sąrašui.
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13.1.1.3. investicijų projekto vertė ir finansavimo
šaltiniai. Elektros energetikos įmonė, teikdama Tarybai
informaciją apie finansavimo šaltinius, kartu privalo
nurodyti, kokia dalimi Sąrašo investicijos finansuojamos iš
LRAIC modeliu suskaičiuotų kapitalo kaštų. Jeigu metų eigoje
elektros energetikos įmonė atskiru Sąrašu teikia derinti
investicijų projektus, dėl kurių siekia gauti subsidijas,

Bendrovei neaiški punkto dalis
„LRAIC modeliu suskaičiuotų
kapitalo kaštų“. LRAIC modelis
suskaičiuoja visus kapitalo kaštus.
Jei turima omenyje optimizuotų
elementų kapitalo kaštai, punktą
reikėtų patikslinti, nors pagal

dotacijas ar joms prilygintas lėšas pagal konkrečios
finansavimo priemonės kvietimą pagal Aprašo 22.2 papunktį
ir šiais investicijų projektais iš dalies yra investuojama ir į
LRAIC modeliu optimizuotą turtą, elektros energetikos įmonė
kartu su Sąrašu turi pateikti palyginamąją informaciją,
nurodydama investicijų projektu teikiamą derinti investicijos
į konkretų turtą dydį ir atitinkamo LRAIC modeliu
optimizuoto turto vertę;
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13.1.5. kiekvieno individualiai derinamo investicijų
projekto arba visų Sąrašu teikiamų derinti investicijų
projektų įtaka reguliuojamosios veiklos sąnaudoms
investicijų projekto ataskaitiniu laikotarpiu, nurodant
investicijų projekto įtaką kiekvienai Reguliuojamos apskaitos
sistemos apraše išskirtai sąnaudų grupei ir visoms atitinkamai
reguliuojamajai veiklai priskiriamoms sąnaudoms. Jeigu
įgyvendinus
investicijų
projektą
yra
numatomi
reguliuojamosios veiklos sąnaudų sutaupymai, jie turi
atsispindėti reguliuojamosios veiklos sąnaudų pokyčiuose,
kurie įvertinami laikantis Aprašo 10–12 punktuose nustatytų
reikalavimų;
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13.1.2. investicijų projekto įgyvendinimo planą, jeigu
investicijų projektas vykdomas etapais ne vienerius metus,
įmonė turi pateikti, kuriame nurodoma:
13.1.2.1. visi numatomi pagrindiniai investicijų
projekto etapai ir jų trukmė (metais);
13.1.2.2. kiekvienam investicijų projekto etapui
numatoma investicijų projekto suma;

aprašo 6.7 punktą tokios
investicijos iš viso nebus
derinamos su Taryba.

13.1.5. kiekvieno individualiai derinamo
investicijų projekto arba visų Sąrašu teikiamų
derinti
investicijų
projektų
įtaka
reguliuojamosios veiklos sąnaudoms investicijų
projekto ataskaitiniu laikotarpiu, nurodant
investicijų
projektų
įtaką
kiekvienai
Reguliuojamos apskaitos sistemos apraše
išskirtai sąnaudų grupei ir visoms atitinkamai
reguliuojamajai
veiklai
priskiriamoms
sąnaudoms. Jeigu įgyvendinus investicijų
projektą yra numatomi reguliuojamosios veiklos
sąnaudų sutaupymai, jie turi atsispindėti
reguliuojamosios veiklos sąnaudų pokyčiuose,
kurie
įvertinami
laikantis
Aprašo
10–
12 punktuose nustatytų reikalavimų;

Bendrovės nuomone punkto
reikalavimas perteklinis, net
kainodaroje nėra tokio detalumo
sąnaudų skaidymo.

Prašome patikslinti, kas yra
laikoma etapais? Ar tai yra pvz.
projektavimas, ekspertizė,
techninė priežiūra, rangos
darbai, statybos darbų užbaigimo
dokumento gavimas, t. y. etapai
projekto valdymo prasme? Ar tai
yra, kai pvz. to paties projekto
apimtyje pradžioje – pirmame
etape nutiesiama xx km linijos, o
antrame etape nutiesiama likusi

linijos dalis? Pirmu atveju tai
būtų perteklinis reikalavimas.
Bendrovės nuomone šis punktas
nereikalingas, nes tokių
investicijų pagrįstumas bus
pateiktas pagal 13.1.1.4. punkto
reikalavimus.
Taipogi Apraše reikėtų sąvokos
„investicijos nudėvėtam turtui
atnaujinti“ patikslinimo, nes
investicijos, priskirtinos šiai
grupei gali būti ir į dar
nenudėvėtą turtą dalinio
pakeitimo, gedimų ir pan.
atvejais.
Reguliuojamos veiklos kainų ir
pajamų viršutinės ribos yra
nustatomos ne pagal šį Aprašą, o
pagal atitinkamo sektoriaus kainų
skaičiavimo metodikas.
Bendrovės nuomone nereikėtų šio
teisės akto sieti su kainų
reguliavimo metodikomis.
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13.2. Jeigu investicijų projektas yra skirtas
13.2. Jeigu investicijų projektas yra
nudėvėtam
turtui
atnaujinti,
kartu
su
Aprašo skirtas nudėvėtam turtui atnaujinti, kartu su
13.1 papunktyje nurodyta informacija papildomai teikiama Aprašo 13.1 papunktyje nurodyta informacija
informacija apie ilgalaikio turto atnaujinimo darbus;
papildomai teikiama informacija apie ilgalaikio
turto atnaujinimo darbus;
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14. Įmonei faktiškai įgyvendinus su Taryba suderintus
investicijų projektus, Taryba tais metais, kuriais investicijų
projektas yra įgyvendintas, įvertina investicijų projekte
numatytus reguliuojamų sąnaudų sutaupymus, nustatydama
reguliuojamos veiklos kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas ar
konkrečias kainas pagal atitinkamo sektoriaus kainų
skaičiavimo metodikos nuostatas.

14. Įmonei faktiškai įgyvendinus su
Taryba suderintus investicijų projektus, Taryba
tais metais, kuriais investicijų projektas yra
įgyvendintas, įvertina investicijų projekte
numatytus reguliuojamų sąnaudų sutaupymus,
nustatydama reguliuojamos veiklos kainų ir (ar)
pajamų viršutines ribas ar konkrečias kainas
pagal atitinkamo sektoriaus kainų skaičiavimo
metodikos nuostatas.
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20. Sąrašas yra šio skirsnio reikalavimus atitinkantis
įmonių parengtas dokumentas, kuriame nurodyti planuojami
ir (ar) faktiškai įgyvendinti vienerių ar kelerių metų
investicijų projektai, išskyrus investicijų projektus,
nurodytus Aprašo 6.3–6.14 papunkčiuose, su konkrečiu pagal
vienodus turto vienetus sugrupuotu objektų sąrašu bei
nurodytais investicijų projektams įgyvendinti reikalingais
finansavimo šaltiniais.

20. Sąrašas yra šio skirsnio reikalavimus Redakcinio pobūdžio pataisymas,
atitinkantis įmonių parengtas dokumentas, kitokios projekto trukmės
kuriame nurodyti planuojami ir (ar) faktiškai nebūna.
įgyvendinti vienerių ar kelerių metų investicijų
projektai, išskyrus investicijų projektus,
nurodytus Aprašo 6.3–6.14 papunkčiuose, su
konkrečiu pagal vienodus turto vienetus
sugrupuotu objektų sąrašu bei nurodytais
investicijų projektams įgyvendinti reikalingais
finansavimo šaltiniais.
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22.5. Kiekvienam investicijų projektui priklausomai
22.5. Kiekvienam investicijų projektui Bendrovės nuomone tai perteklinis,
nuo to, kokiai grupei ar pogrupiui jis priklauso, taikomi priklausomai nuo to, kokiai grupei ar pogrupiui informaciją dubliuojantis punktas.
atitinkami bendrieji investicijų projekto aprašymui (jo jis priklauso, taikomi atitinkami bendrieji
turiniui) keliami reikalavimai, nurodyti Aprašo 13 punkte.
investicijų projekto aprašymui (jo turiniui)
keliami
reikalavimai,
nurodyti
Aprašo
13 punkte.
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23. Sąrašu suderintų investicijų projektų vertė į RAB
įtraukiama atitinkame Reguliuojamos apskaitos sistemos
apraše nustatyta tvarka, t. y. faktiškai įgyvendinus
investicijų projektą verte, ne didesne nei suderinta
investicijų projekto vertė, įvertinus Aprašo 24 punkte
numatytą leidžiamą nuokrypį.

Tarp sąvokų nėra RAB
apibrėžimo.
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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
pateikti derinti pakartotinai ir jie gali būti įtraukiami į RAB
faktine verte.

Prašome patikslinti, ar šiame
punkte turimas omeny vienos
grupės pogrupis, ar visų trijų
grupių pogrupiai kartu sudėjus?
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25. Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašuose
25. Reguliuojamos apskaitos sistemos Bendrovės nuomone šį punktą
nustatyta tvarka teikiamoje elektros energetikos įmonės aprašuose nustatyta tvarka teikiamoje elektros reikia išbrauki, nes kokie

suteiktų paslaugų (produktų) ataskaitoje ir (ar) gamtinių dujų
įmonės suteiktų paslaugų (produktų) ataskaitoje ir (ar) SND
įmonės investicijų įgyvendinimo ataskaitoje nurodomi tik
įgyvendinti (užbaigti) Sąrašu suderinti investicijų projektai,
pagal Aprašo 24 punktą nustatyta verte. Projektai, kurie dar
nėra įgyvendinti, nėra nurodomi šioje ataskaitoje.

energetikos
įmonės
suteiktų
paslaugų
(produktų) ataskaitoje ir (ar) gamtinių dujų
įmonės
suteiktų
paslaugų
(produktų)
ataskaitoje ir (ar) SND įmonės investicijų
įgyvendinimo
ataskaitoje
nurodomi
tik
įgyvendinti
(užbaigti)
Sąrašu
suderinti
investicijų projektai, pagal Aprašo 24 punktą
nustatyta verte. Projektai, kurie dar nėra
įgyvendinti, nėra nurodomi šioje ataskaitoje.

duomenys turi būti pateikti kitų
teisės aktų ataskaitose ir turėtų
būti nurodyta tuose teisės
aktuose. Be to, suteiktų paslaugų
ataskaitos formoje teikiama
bendra investicijų suma, o ne
atskirai pagal projektus.
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27. Kartu su Sąrašu įmonė pateikia informaciją apie
vėluojamus atlikti ir (ar) numatomus nebevykdyti investicijų
projektus, vėlavimo ir (ar) nevykdymo priežastis bei galimas
to pasekmes vykdomai reguliuojamajai veiklai. Jeigu
investicijų projektas pradedamas įgyvendinti vėliau nei
numatyta Tarybos atitinkamo padalinio pažymoje dėl
investicijų projekto derinimo, investicijų projekto
įgyvendinimas yra perkeliamas į kitą (-us) laikotarpį (-ius) ir
investicijų projektas nėra derinamas pakartotinai, išskyrus
Aprašo 24 punkte numatytus atvejus, kai investicijų
projektas yra baigtas įgyvendinti.

27. Kartu su Sąrašu įmonė pateikia
informaciją apie daugiau kaip vienerius metus
vėluojamus atlikti užbaigti ir (ar) numatomus
nebevykdyti investicijų projektus, vėlavimo ir
(ar) nevykdymo priežastis bei galimas to
reikšmingas
pasekmes
vykdomai
reguliuojamajai veiklai. Jeigu investicijų
projektas pradedamas įgyvendinti vėliau nei
numatyta
Tarybos
atitinkamo
padalinio
pažymoje dėl investicijų projekto derinimo,
investicijų
projekto
įgyvendinimas
yra
perkeliamas į kitą (-us) laikotarpį (-ius) ir
investicijų
projektas
nėra
derinamas
pakartotinai,
išskyrus
Aprašo
24 punkte
numatytus atvejus, kai investicijų projektas yra
baigtas įgyvendinti.

Siūlome apibrėžti/patikslinti
vėlavimo ir pasekmių formuluotę,
kad nereikėtų teikti
nereikšmingos informacijos.
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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

29. Taryba, gavusi iš įmonės visą Aprašo Redakcinio pobūdžio pataisymas.
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

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.

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 Tarybos
Techninės priežiūros departamento (toliau –
TPD) 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.
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32. Aprašo 30 punkte nurodytiems investicijų
projektams įmonė per 10 darbo dienų nuo Tarybos rašto apie
techniniam vertinimui atrinktų investicijų projektų, pateikto
Aprašo 28 punkte nustatyta tvarka, gavimo dienos turi
pateikti investicijas ir investavimo tikslus pagrindžiančius
dokumentus bei informaciją techniniam investicijų projekto
pagrindimo vertinimui atlikti:

32. Aprašo 30 punkte nurodytiems
investicijų projektams įmonė per 10 darbo
dienų nuo Tarybos rašto apie techniniam
vertinimui atrinktų investicijų projektų,
pateikto Aprašo 28 punkte nustatyta tvarka,
gavimo dienos turi pateikti investicijas ir
investavimo tikslus pagrindžiančius dokumentus
bei informaciją techniniam investicijų projekto
pagrindimo vertinimui atlikti:
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34. Tarybos TPD teritorinio skyriaus specialistas,
įvertinęs visą techniniais aspektais pagrindžiamą informaciją
dėl vertinimui atrinktų objektų ir (ar) įrenginių, per 16 darbo
dienų po atrinktų energetikos objektų ir (ar) įrenginių
patikrinimo parengia bendrą Bendrai derinamų investicijų
sąrašo TPD pasirinktų investicijų techninio vertinimo išvadą
(Aprašo 5 priedas)., kurioje nurodoma ši informacija:
34.1. Techniniam vertinimui atrinktų investicijų
projektų pavadinimai;
34.2. Vertinti įmonės pateikti, investicijas ir
investavimo tikslus pagrindžiantys, dokumentai;

34. Tarybos TPD teritorinio skyriaus Bendrovės nuomone nebūtina
specialistas, įvertinęs visą techniniais aspektais atkartoti 5 priedo turinio.
pagrindžiamą informaciją dėl vertinimui
atrinktų objektų ir (ar) įrenginių, per 16 darbo
dienų po atrinktų energetikos objektų ir (ar)
įrenginių patikrinimo parengia bendrą Bendrai
derinamų investicijų sąrašo TPD pasirinktų
investicijų techninio vertinimo išvadą (Aprašo 5
priedas)., kurioje nurodoma ši informacija:
34.1. Techniniam vertinimui atrinktų
investicijų projektų pavadinimai;

Investicijas ir investavimo tikslus
pagrindžiantys dokumentai
pateikiami pagal ankstesnį
punktą.
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34.3. Tikrinamų energetikos objektų ir (ar) įrenginių
pavadinimai bei adresai;
34.4. Tarybos TPD atitinkamo teritorinio skyriaus
specialisto, kuris atliko patikrinimą, pareigos, vardas ir
pavardė;
34.5. Faktinių aplinkybių patikrinimo akto data ir
registracijos numeris;
34.6. Patikrinime dalyvavusio įmonės atstovo vardas
ir pavardė;
34.7. Techninio vertinimo aprašymas:
34.7.1. Vertinimas, ar techninės būklės vertinimui
atrinkti energetikos objektai ir (ar) įrenginiai buvo
eksploatuojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytus reikalavimus;
34.7.2. Vertinimas, ar Tarybos vertintų investicijų
projektų naujų energetikos objektų ir įrenginių investicijų
aprašymas yra techniškai pagrįstas;
34.7.3. Išvada, kurioje nurodyta ar techniniam
vertinimui atrinktas investicijų projektas yra techniniu
aspektu yra pagrįstas ir tinkamas (nepagrįstas ir netinkamas)
tolimesniam įgyvendinimui.

34.2.
Vertinti
įmonės
pateikti,
investicijas
ir
investavimo
tikslus
pagrindžiantys, dokumentai;
34.3. Tikrinamų energetikos objektų ir
(ar) įrenginių pavadinimai bei adresai;
34.4. Tarybos TPD atitinkamo teritorinio
skyriaus specialisto, kuris atliko patikrinimą,
pareigos, vardas ir pavardė;
34.5. Faktinių aplinkybių patikrinimo
akto data ir registracijos numeris;
34.6. Patikrinime dalyvavusio įmonės
atstovo vardas ir pavardė;
34.7. Techninio vertinimo aprašymas:
34.7.1. Vertinimas, ar techninės būklės
vertinimui atrinkti energetikos objektai ir (ar)
įrenginiai buvo eksploatuojami pagal Lietuvos
Respublikos
teisės
aktuose
numatytus
reikalavimus;
34.7.2. Vertinimas, ar Tarybos vertintų
investicijų projektų naujų energetikos objektų
ir įrenginių investicijų aprašymas yra techniškai
pagrįstas;
34.7.3. Išvada, kurioje nurodyta ar
techniniam vertinimui atrinktas investicijų
projektas yra techniniu aspektu yra pagrįstas ir
tinkamas
(nepagrįstas
ir
netinkamas)
tolimesniam įgyvendinimui.

41.1. Aprašo 13 punkte nurodytą informaciją;
41.1.1. informaciją apie galimas alternatyvas ir
optimalaus sprendimo pagrindimą lyginant su kitomis
galimomis alternatyvomis investicijų projekto tikslui
pasiekti. Optimalus sprendimas pasirenkamas remiantis
Aprašo 43 punkte įtvirtintais vertinimo kriterijais;

41.1. Aprašo 13 punkte nurodytą Redakcinio pobūdžio pataisymas.
informaciją;
41.1.1. 41.2. informaciją apie galimas
alternatyvas
ir
optimalaus
sprendimo
pagrindimą lyginant su kitomis galimomis
alternatyvomis investicijų projekto tikslui
pasiekti. Optimalus sprendimas pasirenkamas

remiantis
Aprašo
vertinimo kriterijais;
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41.2. Investicijų projekto finansinę analizę (toliau –
finansinė analizė) (Aprašo 40.2 papunktyje ir Aprašo
40.3 papunktyje nurodytiems investicijų projektams);
41.3. Investicijų projekto sąnaudų ir naudos analizę
(Aprašo 40.1 papunktyje ir Aprašo 40.2 papunktyje
nurodytiems investicijų projektams);

43 punkte

įtvirtintais

41.2. Investicijų projekto finansinę
analizę (toliau – finansinė analizė) (Aprašo
40.2 papunktyje ir Aprašo 40.3 papunktyje
nurodytiems investicijų projektams);
41.3. Investicijų projekto sąnaudų ir
naudos analizę (Aprašo 40.1 papunktyje ir
Aprašo 40.2 papunktyje nurodytiems investicijų
projektams);

Bendrovės nuomone finansinė
analizė neatskleidžia naudingos
informacijos nė vienos grupės
investicijų projektų atveju. Ypač dėl
to, kad į finansinės analizės pajamas
nėra traukiami reguliaciniai kapitalo
kaštai.
Projekto sąnaudų ir naudos analizę
siūlome taikyti tik naujos statybos
projektams, susijusiems su
padidėjusia numatoma vidaus
paklausa ateityje arba planais
transportuoti elektros energijos ir
(ar) dujų srautus į kitas rinkas.
Investicijų projektai, skirti įmonės
turto funkcionavimui ir efektyviai
veiklai užtikrinti vis tiek turi būti
vykdomi, kad būtų užtikrintas
tiekimo saugumas ir patikimumas
vartotojams. Tokiems projektams
siūlome taikyti tik įtakos
reguliuojamai kainai vertinimą.
Bendrovė vykdo daug investicijų
projektų, skirtų įmonės turto
funkcionavimui ir efektyviai veiklai
užtikrinti. Tokiems projektams yra
sunku, o kartais ir neįmanoma,
suformuluoti daugiau nei dvi
alternatyvas.
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42.3. Pasirinktų investicijų įgyvendinimo ne mažiau
42.3. Pasirinktų investicijų įgyvendinimo
trijų alternatyvų aprašymas ir pagrindimas techniniu aspektu ne mažiau trijų dviejų alternatyvų aprašymas ir
bei optimalaus sprendimo pasirinkimas (priežastys, tikslai, pagrindimas techniniu aspektu bei optimalaus
skaičiavimai, teisės aktų reikalavimai, schemos, žemėlapiai). sprendimo pasirinkimas (priežastys, tikslai,
skaičiavimai, teisės aktų reikalavimai, schemos,
žemėlapiai).
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43. Individualiai derinamų investicijų projektai,
43. Individualiai derinamų investicijų Bendrovės nuomone finansinė
priklausomai nuo investicijų projekto tikslo, vertinami pagal projektai, priklausomai nuo investicijų projekto analizė neatskleidžia naudingos
informacijos nė vienos grupės
šiuos kriterijus:
tikslo, vertinami pagal šiuos kriterijus:

investicijų projektų atveju. Ypač dėl
to, kad į finansinės analizės pajamas
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43.1. Investicijų projektų, skirtų įmonės turto
funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrinti, EGDV,
apskaičiuota pagal Aprašo 3 formulę, turi būti teigiama;
43.2. Investicijų projektams, susijusiems su tiekimo
saugumu ir diversifikavimu atliekama finansinė analizė. Jeigu
pagal Aprašo 1 formulę apskaičiuota FGDV yra teigiama,
investicijų projektas yra derinamas. Jeigu pagal Aprašo
1 formulę apskaičiuota FGDV yra neigiama arba lygi nuliui,
atliekama sąnaudų ir naudos analizė. Pastaruoju atveju
investicijų projekto EGDV, apskaičiuota pagal Aprašo
3 formulę, turi būti teigiama.
43.3. Investicijų projektų, susijusių su sistemos plėtra
dėl transportuotino energijos kiekio pokyčių FGDV,
apskaičiuota pagal Aprašo 1 formulę, turi būti teigiama.
Sąnaudų ir naudos analizė šiems projektams neatliekama;
43.4. Priklausomai nuo investicijų projekto tikslo
individualiai derinamam investicijų projektui finansinė
analizė ir (ar) ekonominė investicijų projekto analizė
(toliau – ekonominė analizė) atliekama visoms investicijų
projekte vertinamoms alternatyvoms. Optimalia laikoma ta
alternatyva, kurios atveju investicijų projekto FGDV arba
EGDV (priklausomai nuo investicijų projekto tikslo) yra
didžiausia.

43.1. Aprašo 40.3 punkto investicijų
projektų, skirtų įmonės turto funkcionavimui ir
efektyviai veiklai užtikrinti, EGDV, apskaičiuota
pagal Aprašo 3 formulę, turi būti teigiama;
43.2.
Investicijų
projektams,
susijusiems
su
tiekimo
saugumu
ir
diversifikavimu atliekama finansinė analizė.
Jeigu pagal Aprašo 1 formulę apskaičiuota FGDV
yra teigiama, investicijų projektas yra
derinamas. Jeigu pagal Aprašo 1 formulę
apskaičiuota FGDV yra neigiama arba lygi nuliui,
atliekama sąnaudų ir naudos analizė.
Pastaruoju atveju investicijų projekto EGDV,
apskaičiuota pagal Aprašo 3 formulę, turi būti
teigiama.
43.3. Investicijų projektų, susijusių su
sistemos plėtra dėl transportuotino energijos
kiekio pokyčių FGDV, apskaičiuota pagal Aprašo
1 formulę, turi būti teigiama. Sąnaudų ir naudos
analizė šiems projektams neatliekama aprašo
40.1 ir 40.2 investicijų projektams;
43.4. Priklausomai nuo investicijų
projekto
tikslo individualiai derinamam
investicijų projektui finansinė analizė ir (ar)
ekonominė investicijų projekto analizė (toliau –
ekonominė
analizė)
atliekama
visoms
investicijų
projekte
vertinamoms
alternatyvoms.
Optimalia
laikoma
ta
alternatyva, kurios atveju investicijų projekto
FGDV arba EGDV (priklausomai nuo investicijų
projekto tikslo) yra didžiausia.

Finansinė analizė

Finansinė analizė

nėra traukiami reguliaciniai kapitalo
kaštai.
Projekto sąnaudų ir naudos analizę
siūlome taikyti tik naujos statybos
projektams, susijusiems su
padidėjusia numatoma vidaus
paklausa ateityje arba planais
transportuoti elektros energijos ir
(ar) dujų srautus į kitas rinkas.
Investicijų projektai, skirti įmonės
turto funkcionavimui ir efektyviai
veiklai užtikrinti vis tiek turi būti
vykdomi, kad būtų užtikrintas
tiekimo saugumas ir patikimumas
vartotojams. Tokiems projektams
siūlome taikyti tik įtakos
reguliuojamai kainai vertinimą.

Siūlome išbraukti visą skyrių.
Bendrovės nuomone finansinė
analizė neatskleidžia naudingos

45. Finansinė analizė atliekama taikant pinigų srautų
metodą. Analizuojamas tik dėl investicijų projekto
įgyvendinimo atsirandantis pajamų ir išlaidų pokytis arba
veiklos pajamos ir išlaidos absoliučiais skaičiais.
Apskaičiuojant finansinius rodiklius, investicijų projekto
išlaidos (investicijos, OPEX ir kt.) suprantamos kaip neigiami
pinigų srautai, o projekto veiklos pajamos ir OPEX
sutaupymai – kaip teigiami pinigų srautai.
...

56. FGDV skaičiuojama pagal (1) formulę:
𝐶𝐹

𝑡
FGDV = ∑𝑇𝑡=0 (1+𝐷)
𝑡 ; (1)

45. Finansinė analizė atliekama taikant
pinigų srautų metodą. Analizuojamas tik dėl
investicijų projekto įgyvendinimo atsirandantis
pajamų ir išlaidų pokytis arba veiklos pajamos
ir išlaidos absoliučiais skaičiais. Apskaičiuojant
finansinius rodiklius, investicijų projekto
išlaidos (investicijos, OPEX ir kt.) suprantamos
kaip neigiami pinigų srautai, o projekto veiklos
pajamos ir OPEX sutaupymai – kaip teigiami
pinigų srautai.

informacijos nė vienos grupės
investicijų projektų atveju. Ypač dėl
to, kad į finansinės analizės pajamas
nėra traukiami reguliaciniai kapitalo
kaštai.

...

56. FGDV skaičiuojama pagal (1)
čia:
formulę:
CFt – t-aisiais metais įmonės patiriami investicijų
𝐶𝐹𝑡
FGDV = ∑𝑇𝑡=0 (1+𝐷)
𝑡 ; (1)
projekto pinigų srautai, Eur;
D – diskonto norma, lygi Aprašo 55 punkte nurodytai
čia:
diskonto normai, proc.;
CFt – t-aisiais metais įmonės patiriami
t – metų skaičius nuo investicijų įgyvendinimo investicijų projekto pinigų srautai, Eur;
pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
D – diskonto norma, lygi Aprašo
55 punkte nurodytai diskonto normai, proc.;
t – metų skaičius nuo investicijų
įgyvendinimo
pradžios
iki
ataskaitinio
laikotarpio pabaigos.
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67. Vertinamos investicijų galimos naudos:
67.1. Investicijų projektų, skirtų įmonės turto
funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrinti:

67. Vertinamos investicijų galimos
naudos:
67.1. Aprašo 40.1 punkto investicijų
...
projektų, skirtų įmonės turto funkcionavimui ir
67.2. Investicijų projektai, susiję su tiekimo saugumu efektyviai veiklai užtikrinti:
ir diversifikavimu:
...
67.2. Aprašo 40.2 punkto investicijų
projektai, susiję su tiekimo saugumu ir
diversifikavimu:

Dėl aiškumo, kalbant apie investicijų
projektų grupes, siūlome visur tekste
naudoti 40 punkto numeraciją: 40.1,
40.2 ir 40.3.
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73. Tarybos TPD teritorinio skyriaus specialistas,
įvertinęs visą techniškai pagrindžiamą informaciją dėl
tikrinamų objektų ir (ar) įrenginių, per 16 darbo dienų po
energetikos objektų ir (ar) įrenginių patikrinimo parengia
Investicijų projekto techninio vertinimo išvadą (Aprašo
6 priedas)., kurioje nurodoma ši informacija:
73.1. Investicinių projekto pavadinimas ir investavimo
tikslai;
73.2. Investicijos pavadinimas;
73.3. Vertinti įmonės pateikti, investicijas ir
investavimo tikslus pagrindžiantys, dokumentai;
73.4. Tikrinamų energetikos objektų ir (ar) įrenginių
pavadinimai bei adresai;
73.5. Tarybos TPD atitinkamo teritorinio skyriaus
specialisto, kuris atliko patikrinimą, pareigos, vardas ir
pavardė;
73.6. Faktinių aplinkybių patikrinimo akto data ir
registracijos numeris;
73.7. Patikrinime dalyvavusio įmonės atstovo vardas
ir pavardė;
73.8. Techninio vertinimo aprašymas:
73.8.1. Vertinimas, ar įmonės pateiktų alternatyvų
pagrindimas techniniu aspektu yra pagrįstas ir tinkamas;
73.8.2. Vertinimas, ar įmonės investicijų projekto
investicijų įgyvendinimui pasirinktas optimalus sprendimas
yra techniškai pagrįstas ir tinkamas;
73.8.3.
Vertinimas,
ar
fiziškai
nusidėvėję
(rekonstruojami) energetikos objektai ir (ar) įrenginiai buvo
eksploatuojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytus reikalavimus;
73.8.4. Išvada, kurioje nurodyta, ar techniniam vertinimui
atrinkto investicijų projekto investicija yra techniškai
pagrįsta ir tinkama (nepagrįsta ir netinkama) tolimesniam
įgyvendinimui

73. Tarybos TPD teritorinio skyriaus Bendrovės nuomone nebūtina
specialistas,
įvertinęs
visą
techniškai atkartoti 6 priedo turinio.
pagrindžiamą informaciją dėl tikrinamų objektų
ir (ar) įrenginių, per 16 darbo dienų po
energetikos objektų ir (ar) įrenginių patikrinimo
parengia
Investicijų
projekto
techninio
vertinimo išvadą (Aprašo 6 priedas). kurioje
nurodoma ši informacija:
73.1. Investicinių projekto pavadinimas
ir investavimo tikslai;
73.2. Investicijos pavadinimas;
73.3.
Vertinti
įmonės
pateikti,
investicijas
ir
investavimo
tikslus
pagrindžiantys, dokumentai;
73.4. Tikrinamų energetikos objektų ir
(ar) įrenginių pavadinimai bei adresai;
73.5. Tarybos TPD atitinkamo teritorinio
skyriaus specialisto, kuris atliko patikrinimą,
pareigos, vardas ir pavardė;
73.6. Faktinių aplinkybių patikrinimo
akto data ir registracijos numeris;
73.7. Patikrinime dalyvavusio įmonės
atstovo vardas ir pavardė;
73.8. Techninio vertinimo aprašymas:
73.8.1. Vertinimas, ar įmonės pateiktų
alternatyvų pagrindimas techniniu aspektu yra
pagrįstas ir tinkamas;
73.8.2. Vertinimas, ar įmonės investicijų
projekto investicijų įgyvendinimui pasirinktas
optimalus sprendimas yra techniškai pagrįstas ir
tinkamas;
73.8.3.
Vertinimas,
ar
fiziškai
nusidėvėję
(rekonstruojami)
energetikos
objektai ir (ar) įrenginiai buvo eksploatuojami
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75. Taryba pasilieka teisę nederinti individualiai
derinamo investicijų projekto, jei jis neatitinka Apraše
nustatytų kriterijų. Jeigu individualiai derinamas projektas
neatitinka Aprašo 43 punkte nustatytų atitinkamam
investicijų projektui taikomo finansinės ar ekonominės
analizės kriterijaus, Taryba taip pat turi teisę suderinti
investicijų projektą mažesne verte, kuriai esant investicijų
projektas atitinka jam taikomus finansinės ar ekonominės
analizės kriterijus. Sprendimas nederinti / atsisakyti derinti
investicijų projektą priimamas Tarybos nutarimu.

77. Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašuose nustatyta
tvarka teikiamoje elektros energetikos įmonės suteiktų
paslaugų (produktų) ataskaitoje ir (ar) gamtinių dujų įmonės
suteiktų paslaugų (produktų) ataskaitoje ir (ar) SND įmonės
investicijų įgyvendinimo ataskaitoje nurodomi tik įgyvendinti
(užbaigti) suderinti investicijų projektai, pagal Aprašo
79 punktą nustatyta verte. Investicijų projektai, kurie dar
nėra įgyvendinti, nėra nurodomi šioje ataskaitoje.

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose
numatytus reikalavimus;
73.8.4. Išvada, kurioje nurodyta, ar techniniam
vertinimui atrinkto investicijų projekto
investicija yra techniškai pagrįsta ir tinkama
(nepagrįsta ir netinkama) tolimesniam
įgyvendinimui
75. Taryba pasilieka teisę nederinti
individualiai derinamo investicijų projekto, jei
jis neatitinka Apraše nustatytų kriterijų. Jeigu
individualiai derinamas projektas neatitinka
Aprašo 43 punkte nustatytų atitinkamam
investicijų projektui taikomo finansinės ar
ekonominės analizės kriterijaus, Taryba taip
pat turi teisę suderinti investicijų projektą
mažesne verte, kuriai esant investicijų
projektas atitinka jam taikomus finansinės ar
ekonominės analizės kriterijus. Sprendimas
nederinti / atsisakyti
derinti
investicijų
projektą priimamas Tarybos nutarimu.

77. Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašuose
nustatyta tvarka teikiamoje elektros
energetikos įmonės suteiktų paslaugų
(produktų) ataskaitoje ir (ar) gamtinių dujų
įmonės suteiktų paslaugų (produktų)
ataskaitoje ir (ar) SND įmonės investicijų
įgyvendinimo ataskaitoje nurodomi tik
įgyvendinti (užbaigti) suderinti investicijų
projektai, pagal Aprašo 79 punktą nustatyta
verte. Investicijų projektai, kurie dar nėra
įgyvendinti, nėra nurodomi šioje ataskaitoje
78. Įmonės per 60 kalendorinių dienų nuo su Taryba
78. Įmonės per 60 kalendorinių dienų
suderinto investicijų projekto įgyvendinimo dienos Tarybai nuo su Taryba suderinto investicijų projekto
įgyvendinimo
dienos
Tarybai
pateikia

Bendrovės nuomone finansinė
analizė neatskleidžia naudingos
informacijos nė vienos grupės
investicijų projektų atveju. Ypač dėl
to, kad į finansinės analizės pajamas
nėra traukiami reguliaciniai kapitalo
kaštai.
Projektai turėtų būti derinami pagal
jų teikiamą naudą vartotojams
(SNA), o ne pagal finansinę analizę.

Bendrovės nuomone šį punktą
reikia išbraukti, nes kokie
duomenys turi būti pateikti kitų
teisės aktų ataskaitose ir turėtų
būti nurodyta tuose teisės
aktuose. Be to, suteiktų paslaugų
ataskaitos formoje teikiama
bendra investicijų suma, o ne
atskirai pagal projektus.

Siūlome atsisakyti Bendrovės
nuomone perteklinės
administracinės naštos ir

pateikia investicijų projekto įgyvendinimo ataskaitą, kurią
sudaro:
78.1. investicijų projekto išlaidų (turto / atliktų
darbų pavadinimas, suma ir išlaidas pagrindžiančio
dokumento numeris) sąrašas;
78.2. išlaidas pagrindžiančių dokumentų (darbų
priėmimo aktų, sąskaitų faktūrų ir kt.) kopijos.
78.3. kita faktiškai patirtas sąnaudas, susijusias su
investicijos įgyvendinimu, pagrindžianti informacija.

investicijų projekto įgyvendinimo ataskaitą,
kurią sudaro:
78.1. investicijų projekto išlaidų
(turto / atliktų darbų pavadinimas, suma ir
išlaidas pagrindžiančio dokumento numeris)
sąrašas;
78.2. išlaidas pagrindžiančių dokumentų
(darbų priėmimo aktų, sąskaitų faktūrų ir kt.)
kopijos.
78.3. kita faktiškai patirtas sąnaudas,
susijusias
su
investicijos
įgyvendinimu,
pagrindžianti informacija.

apsiriboti investicijų projekto
išlaidų sąrašu. Taryba visada,
esant poreikiui, gali paprašyti
papildomos informacijos. Be to,
ataskaitą sudaro ir faktinė
investicijų vertė bei jų
finansavimo šaltiniai
(dabartiniame apraše yra forma,
pagal kurią teikiama informacija
apie užbaigtus įgyvendinti
projektus).
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80. Individualiai derinamam investicijų projektui,
80. Individualiai derinamam investicijų
teikiamam derinti pakartotinai, taikomi tokie patys projektui, teikiamam derinti pakartotinai,
reikalavimai kaip ir atitinkamos kategorijos individualiai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir
derinamam investicijų projektui.
atitinkamos
kategorijos
individualiai
derinamam investicijų projektui, tačiau
nereikia pakartotinai pateikti informacijos,
kurią įmonė jau buvo pateikusi pirminio
derinimo metu ir kuri nesikeitė.

Bendrovės nuomone dubliuoti
vieną kartą jau pateiktos
informacijos (pvz. techninės
dokumentacijos) nebūtina.
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84. Įmonių atliekamos investicijos pagal LRAIC modelį
nėra derinamos atskiru Tarybos nutarimu. Tokios investicijos
pripažįstamos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms
peržiūrėti, tada, kai Taryba nustato ir (ar) koreguoja įmonių
kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas. Įmonės teikia
informaciją apie faktinį šių investicijų įgyvendinimą per 40
kalendorinių dienų po pirmo pusmečio pabaigos už ankstesnių
metų III–IV ketvirčius ir einamųjų metų I–II ketvirčius,
pateikdamos Tarybai palyginamąją informaciją apie LRAIC
modeliu optimizuoto turto vertę bei faktines įgyvendintas
investicijas į šį turtą, išskiriant dotacijų ir subsidijų dalį.

Prašome patikslinti, ar
„atliekamos investicijos pagal
LRAIC modelį“ yra 6.7 punkto
investicijos (į optimizuotus tinklo
elementus)?
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88. Elektros energijos tinklų operatoriaus atliekamos
investicijos dėl elektros įrenginių prijungimo prie
operatoriaus elektros tinklų nėra derinamos atskiru Tarybos
nutarimu. Šios investicijos įgyvendinamos Elektros
energetikos įstatymo
ir Elektros energijos įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos,
patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros
energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių
nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

88.
Elektros
energijos
tinklų
operatoriaus atliekamos investicijos dėl
elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus
elektros tinklų nėra derinamos atskiru su Taryba
nutarimu. Šios investicijos įgyvendinamos
Elektros energetikos įstatymo
ir Elektros
energijos įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų
įkainių
nustatymo
metodikos,
patvirtintos
Valstybinės
energetikos
reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d.
nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių
nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatyta
tvarka.
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Aprašo 1 priedas

Aprašo 1 priedas

1.1.1

1.1.1.1
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Investicijų projektas Nr. 1 (Pavadinimas)
(Detalizuoti turtą pagal turto grupes, nurodytas
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų
aprašo, patvirtintamo Tarybos 2018 m. gruodžio
21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros
energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir
sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
patvirtinimo“, (toliau – Elektros energetikos
įmonių apskaitos sistemos aprašas) 3 priede)

Bendrovė per metus vykdo apie
150 investicijų projektų.
Siūlome detalizuoti tik investicijų
Investicijų projekto įgyvendinimo metai
projektų viso Sąrašo turtą
(Detalizuoti turtą pagal turto grupes, nurodytas Elektros
bendrai, o ne atskirų projektų,
energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
nes skaidymas į turto grupes
paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtintamo Tarybos 2018
reikalingas tik bendros įtakos
m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros
kainai apskaičiavimui. Bendrą
energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
Sąrašo
paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, (toliau
– detalizaciją siūlome
pateikti
Elektros energetikos įmonių apskaitos sistemos aprašas) 3 Aprašo 1 priedo
pabaigoje.
priede)
Trūksta stulpelio „Projekto vertė
iš viso“.

Aprašo 1 priedas

Investicijų projekto įgyvendinimo metai
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4.

Aprašo 1 priedas
1.
1.1

Ar elektros energijos tinklų
operatoriaus atliekamos
investicijos dėl elektros įrenginių
prijungimo prie operatoriaus
elektros tinklų yra derinamos su
Taryba kitu būdu?

Investicijų projektai, skirti reguliuojamos įmonės
turto funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrinti
Mažos vertės investicijos (<300 000 Eur)

Viso investicijų projekto vertė
t-1
t
t+1
t+n
Aprašo 1 priedas

1.

IŠ VISO

Siūlome Grupės viduje
Investicijų projekto įgyvendinimo metai nedetalizuoti investicijų pagal
vertę
(o mažesnės vertės sumuoti
Investicijų projektai, skirti reguliuojamos
įmonės
pogrupio
turto funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrintividuje), nes daug

1.1.1

40

Investicijų projektas Nr. 1 (Pavadinimas)

Mažos vertės investicijos (<300 000 Eur) projektų iš skirtingų pogrupių (IT,
į nudėvėtą turtą, kiti) paklius į
Investicijos į nudėvėtą turtą
vieną pogrupį. Be to, Bendrovė
Investicijų projektas Nr. 1 (Pavadinimas)

1.1
1.2
1.2.1

7 PRIEDAS. INDIVIDUALIAI DERINAMŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Investicijų projekto
kategorija

Ekonominė analizė

Finansinė
analizė

ENIS

EVGN

Investicijų projektai, skirti
įmonės turto
funkcionavimui ir efektyviai
veiklai užtikrinti

Neatliekama.

Apskaičiuojam
as rodiklis

Apskaičiuojama
s rodiklis

Neatliekama

Neatliekama

Investicijų projektai, susiję
su tiekimo saugumu ir
diversifikavimu

Apskaičiuojam
a FGDV
Neatliekama.

Apskaičiuojam
as rodiklis,
jeigu FGDV ≤ 0

Apskaičiuojama
s rodiklis, jeigu
FGDV ≤ 0

Neatliekama

Neatliekama

Įtaka reguliuojamoms kainoms

vykdo daug smulkių investicijų
projektų, kiekvieną atskirai
rodyti Aprašo 1 priedo lentelėje
būtų perteklinė ir pridėtinės
vertės nesuteikianti informacija.
7 priedą siūlome keisti
atitinkamai pagal Bendrovės
pasiūlytus Aprašo pakeitimus.

Parodoma įtaka reguliuojamų
kainų pajamų ir (ar) kainų
viršutinėms riboms ir (ar)
reguliuojamoms kainoms

Investicijų projektas nedidina
Investicijų projektai, susiję
su sistemos plėtra dėl
transportuotino energijos
kiekio pokyčių

FGDV > 0

Neatliekama

Neatliekama.

Apskaičiuojami rodikliai

reguliuojamų kainų pajamų ir (ar)
kainų viršutinių ribų ir (ar)
reguliuojamų kainų
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Aprašą siūlome papildyti bendro
sąrašo užbaigtų projektų
ataskaitos forma.
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Siūlome, kad naujos redakcijos
Aprašas įsigaliotų ne anksčiau
2021 m. liepos 1 d.
Patvirtinus naują Aprašo
redakciją, jei nebus įvertintos
Bendrovės pastabos, anksčiau,
Bendrovė gali nespėti iki
reikalaujamo termino, t. y. 2021
m. liepos 1 d., pateikti visą
informaciją pagal naujus
reikalavimus.

