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PAŽYMA
DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS
TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO
2019 m. rugpjūčio 27 d. Nr. O5E-283
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi,
8 straipsnio 11 dalies 31 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 42 dalimi, 9 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Valstybinė energetikos
reguliavimo taryba (toliau – Taryba1) parengė nutarimo projektą „Dėl Reguliuojamosios veiklos
ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“.
Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis (toliau – Techninė užduotis)
skirta energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų
tvarkytojų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrai atlikti Lietuvos Respublikos energetikos
įstatymo 161 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka. Remiantis Energetikos įstatymo
2 straipsnio 34 dalies ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio
42 dalies nuostatomis, Techninė užduotis – Tarybos tvirtinamas dokumentas, kuriame nurodomi
Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34 1, 36 ir 37 straipsnių
pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Valstybinės kainų
ir energetikos komisijos (toliau – Komisija) bei numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims
visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo
tarybą. Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją
prie Energetikos ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta
prie Komisijos. Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų
įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamus reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas
„Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.
1

2
konkretūs Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos
parengti ir patvirtinti tarptautiniai užtikrinimo užduočių, tarptautiniai peržiūros užduočių,
tarptautiniai susijusių paslaugų standartai ir susiję praktiniai nurodymai arba tarptautiniai audito
standartai, kuriais vadovaujantis turi būti atliekama energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų,
nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra ir šios
patikros paslaugos reikalavimai ir (ar) apimtis.
Techninės užduoties projektą parengė UAB „Vilnius economics“, su kuriuo Taryba 2019 m.
vasario 1 d. sudarė Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties parengimo
paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. F5-6/19 (toliau – Sutartis). Perkama paslauga siekiama
parengti Techninę užduotį, kuri leistų auditoriui ar audito įmonei atlikti Reguliuojamosios veiklos
ataskaitų patikrą taip, kad Taryba, remdamasi Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita
ir (ar) išvada, galėtų visiškai įsitikinti Tarybos nustatytų Reguliuojamosios veiklos ataskaitoms
keliamų reikalavimų įgyvendinimu. Energetikos įmonės, geriamojo vandens tiekėjai, nuotekų
tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės
reguliuojamos ir (ar) kurioms Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio
1 dalies arba Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 7 dalies pagrindu nustatyti
Tarybos įpareigojimai, susiję su reguliavimo apskaitos sistema, rengia reguliuojamosios veiklos
ataskaitas ir užtikrina, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per keturis mėnesius pagal
Tarybos patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį būtų atlikta reguliuojamosios veiklos ataskaitų
patikra dėl ataskaitų atitikties Tarybos patvirtintiems reguliavimo apskaitos sistemos reikalavimams
ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui ir reguliuojamosios veiklos ataskaitos, reguliuojamosios veiklos
ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pateiktos Tarybai. Jeigu licenciją išdavė savivaldybės
institucija, energetikos įmonė reguliuojamosios veiklos ataskaitas, reguliuojamosios veiklos ataskaitų
patikros ataskaitą ir (ar) išvadą pateikia licenciją išdavusiai institucijai tokia pačia tvarka ir terminais,
kaip ir teikiant Tarybai. Nuostatas, susijusias su Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra,
numatoma taikyti atliekant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų
Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą.
Techninės užduoties projekto rengime dalyvavo Tarybos darbuotojai, Tarybos pirmininko
2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. O1E-24 paskirti atsakingais asmenimis už Sutarties vykdymą –
Šilumos ir vandens departamento vyr. patarėjas Dalius Krinickas, Ekonominės analizės skyriaus
vedėja Rūta Mašidlauskienė, patarėjas Giedrius Blagnys, vyr. specialistas Benoit Bourdon, Dujų ir
elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė Lina Karpavičiūtė, vyresn. specialistas Karolis
Demšė, Elektros skyriaus patarėja Lina Bartkienė, Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės
skyriaus vedėja Aleksandra Prokopjeva, Administracijos direktorė Simona Bindoriūtė-Ryliškienė.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 161 straipsnio 4 dalimi, Taryba,
rengdama Techninę užduotį, konsultavosi su Lietuvos auditorių rūmais. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 13 punktu bei 2 dalies
11 punktu, Techninės užduoties rengime taip pat dalyvavo ir metodinę pagalbą teikė Audito,
apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos.
Vadovaujantis Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos teisės aktų projektų taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, Techninės
užduoties projektas nuo 2019 m. gegužės 10 d. iki 2019 m. gegužės 24 d. buvo paskelbtas Lietuvos
Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Tarybos interneto svetainėje viešajai
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konsultacijai pastaboms ir pasiūlymams teikti. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir
UAB „Šiaulių vandenys“ raštu informavo, kad pastabų ir pasiūlymų Techninės užduoties projektui
neturi. Pastabas ir pasiūlymus Techninės užduoties projektui pateikė AB „Klaipėdos energija“,
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, AB „Amber Grid“, Lietuvos auditorių rūmai, AB „Litgrid“,
UAB „Lietuvos energija“ ir UAB „Litesko“. Visų pastabų ir pasiūlymų, pateiktų viešosios
konsultacijos metu, vertinimai ir argumentai pateikti pastabų ir pasiūlymų suvestinėje (pridedama).
2019 m. liepos 24 d. Tarybos patalpose (adresu Verkių g. 25C-1, Vilnius) rinkos dalyviams
buvo organizuotas Techninės užduoties projekto pristatymas, kurio metu Techninės užduoties
rengėjai dalyvavusiems visų reguliuojamų sektorių atstovams pristatė Energetikos ir geriamojo
vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo sektorių įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros
techninę užduotį ir numatomas patikros procedūras. Pristatymo medžiaga paskelbta viešai Tarybos
tinklalapyje2. Atskirų energetikos įmonių prašymu buvo organizuoti keli susitikimai patikrų pagal
parengtą Techninę užduotį klausimais. Atsižvelgiant į rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų
viešosios konsultacijos metu pateiktas pastabas, taip pat pristatymų rinkos dalyviams, Tarybos
nariams bei darbuotojams metu išsakytas pastabas ir pasiūlymus, atlikti koregavimai Techninės
užduoties 1 priede nurodytose patikros procedūrose bei kituose Techninės užduoties prieduose.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Šilumos ir vandens departamentas siūlo pritarti pateiktam
Tarybos nutarimo „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties
patvirtinimo“ projektui.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties
patvirtinimo“ projektas kartu su priedais, 84 lapai.
2. Pastabų ir pasiūlymų, pateiktų viešajai konsultacijai dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų
patikros techninės užduoties patvirtinimo, vertinimo suvestinė, 33 lapai.

Šilumos ir vandens departamento vyr. patarėjas,
laikinai vykdantis departamento direktoriaus funkcijas
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Dalius Krinickas

https://www.vert.lt/SiteAssets/naujienu-medziaga/2019/liepa/RVA%20patikra_%20pristatymas_2019_07_24.pdf
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Į posėdį kviečiami:
1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, el. p. info@enmin.lt;
2. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos, el. p. info@avnt.lt;
3. Lietuvos auditorių rūmai, el. p. lar@lar.lt;
4. Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija, el. p. info@aega.lt;
5. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, el. p. info@ateitiesenergija.lt ;
6. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, el. p. vanduo@lvta.lt;
7. Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, el. p. info@lnsga.lt;
8. Lietuvos pramonininkų konfederacija, el. p. info@lpk.lt;
9. Lietuvos savivaldybių asociacija, el. p. bendras@lsa.lt;
10. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, el. p. info@lsta.lt;
11. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, el. p. tarnyba@vvtat.lt;
12. AB „Achema“, el. p. info@achema.com;
13. AB „Akmenės cementas“, el. p. info@cementas.lt, sekretoriatas@cementas.lt;
14. AB „Energijos skirstymo operatorius“, el. p. info@eso.lt;
15. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, el. p. info@le.lt;
16. AB „Litgrid“, el. p. info@litgrid.eu;
17. AB „Panevėžio stiklas“, el. p. info@paneveziostiklas.lt;
18. AB „Vilniaus baldai“, el. p. jonas.krutinis@vilniausbaldai.lt;
19. UAB „Dainavos elektra“, el. p. dp@dp.lt;
20. UAB „E Tinklas“, el. p. info@etinklas.eu;
21. UAB „EG Energija“, el. p. info@egenergija.lv;
22. UAB „Energo live“, el. p. info@energolive.lt;
23. UAB „KARDOS“, el. p. uabkardos@gmail.com;
24. UAB „Prasila“, el. p. darius@semenas.lt;
25. AB „Amber Grid“, el. p. info@ambergrid.lt;
26. AB agrofirma „Josvainiai“, el. p. agrojosvainiai@mail.lt;
27. UAB „Intergas“, el. p. vilnius@intergas.lt;
28. UAB „Fortum Heat Lietuva“, el. p. info@fortum.lt;
29. AB „Klaipėdos nafta“, el. p. info@oil.lt;
30. UAB „Haupas“, el. p. info@haupas.com;
31. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, el. p. info@letiekimas.lt;
32. UAB „Varėnos dujos“, el. p. varenosdujos@gmail.com;
33. UAB „Saurida“, el. p. info@saurida.lt;
34. AB „Suskystintos dujos“, el. p. info@suskystintosdujos.lt;
35. UAB „Literma“, el. p. uabliterma@gmail.com;
36. AB ,,Klaipėdos energija“, el. p. klenergija@klenergija.lt;
37. UAB „Litesko“, el. p. info@litesko.lt;
38. „Lietuvos energija“, UAB, el. p. biuras@le.lt.

