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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi, 8 straipsnio 11 dalies 31 punktu ir
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 42
dalimi bei 9 straipsnio 1 dalies 6 punktu, tvirtina Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros
techninę užduotį (toliau – Techninė užduotis).
Techninė užduotis skirta energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų,
paviršinių nuotekų tvarkytojų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrai atlikti Energetikos
įstatymo 161 straipsnio 1 dalyje ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33
straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka. Remiantis Energetikos įstatymo 2 straipsnio 31 dalies ir
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 39 dalies nuostatomis,
Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra – energetikos įmonei arba geriamojo vandens tiekėjui ir
nuotekų tvarkytojui, paviršinių nuotekų tvarkytojui auditoriaus, audito įmonės kasmet teikiama
paslauga, kurią atlikus pagal Tarybos patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį pateikiama
reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada.
Remiantis Energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalies ir Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 42 dalies nuostatomis, Techninė užduotis – Tarybos kasmet
iki kovo 31 dienos tvirtinamas ar pratęsiamas galioti dokumentas, kuriame nurodomi 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.
Taryba 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos
ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtino
Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį. Remiantis Nutarimu patvirtinta
Technine užduotimi, turi būti atliekamos energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų
tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 2019 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų)
reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros bei energetikos įmonių, kurių finansiniai metai
nesutampa su kalendoriniais metais, 2019–2020 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų)
reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.
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Atsižvelgiant į Energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalyje ir Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 42 dalyje įtvirtintas nuostatas, kad Taryba kasmet iki kovo
31 dienos turi patvirtinti Techninę užduotį arba pratęsti jos galiojimą, Šilumos ir vandens
departamento Ekonominės analizės skyrius (toliau – Skyrius) parengė nutarimo projektą „Dėl
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl
Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos
Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo“, kuriuo
siūloma pratęsti Techninės užduoties galiojimą ir nustatyti, kad remiantis Nutarimu patvirtinta
Technine užduotimi, turi būti atliekamos energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų
tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 2020 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų)
reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros bei energetikos įmonių, kurių finansiniai metai
nesutampa su kalendoriniais metais, 2020–2021 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų)
reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.
Nutarimo projektu taip pat siūloma palikti galimybę labai mažoms vandens sektoriaus
įmonėms atlikti supaprastintą patikrą pagal patvirtintą Techninę užduotį, nustatant, kad geriamojo
vandens tiekėjų ir (ar) nuotekų tvarkytojų, teikiančių geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų
tvarkymo paslaugas mažiau kaip 150 vartotojų ir abonentų, 2020 metų ataskaitinio laikotarpio
(finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra gali būti vykdoma atliekant tik
Techninės užduoties 9.6.1, 9.6.2 ir 9.6.3 papunkčiuose nustatytas patikros procedūras ir pateikiant
auditoriui tik Techninės užduoties 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6 ir 8.1.7 papunkčiuose nurodytus
dokumentus.
Nutarimo projektu taip pat siūloma nustatyti galimybę elektros energijos skirstomųjų tinklų
operatoriams ir gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriams, aptarnaujantiems mažiau kaip
100 tūkst. vartotojų, suskystintų naftos dujų veiklą vykdančioms įmonėms, elektros energetikos
įmonėms, pripažintos turinčios didelę įtaką rinkoje teikiant Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d.
nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 9.1.1.5 ir 9.1.2.5 papunkčiuose
nurodytą paslaugą ir (ar) teikiančioms Aprašo 9.1.1.7 ir 9.1.2.7 papunkčiuose nurodytą paslaugą,
kurios kaina yra valstybės reguliuojama, kai faktiškai gautos elektros energetikos įmonės pajamos
per paskutinius trejus metus iš 9.1.1.5, 9.1.1.7, 9.1.2.5 ir 9.1.2.7 papunkčiuose nurodytų paslaugų
sudaro ne daugiau kaip 5 proc. visų trejų metų elektros energetikos įmonės vykdomų veiklų pajamų
ir kai elektros energetikos įmonė be Aprašo 9.1.1.5, 9.1.1.7, 9.1.2.5 ir 9.1.2.7 ir Nutarimo 5.1
papunkčiuose nurodytų paslaugų neteikia kitų paslaugų, kurių kaina yra valstybės reguliuojama,
nesivadovauti Technine užduotimi. Šiems ūkio subjektas Taryba rengs atskirą RVA patikros
techninę užduotį, kurios pagrindu, minėtiems ūkio subjektams bus sudaryta galimybė patikrą atlikti
vadovaujantis 800-uoju tarptautiniu audito standartu (persvarstytu) „Specialūs svarstymai – pagal
specialios paskirties tvarką sudarytų finansinių ataskaitų auditas“ ir kitais taikytinais tarptautiniais
audito standartais (toliau – TAS). Siūlymas teikiamas atsižvelgiant į tai, kad auditorių paslaugos
atliekant RVA patikrą pagal Techninę užduotį, lyginant su ankstesnių metų RVA audito
paslaugomis išaugo ir šie pokyčiai turi įtakos atitinkamų paslaugų kainoms. Be to, toks siūlymas yra
teikiamas įvertinus ūkio subjektų gaunamas pajamas iš reguliuojamos veiklos bei vartotojų, kuriems
teikiamos paslaugos, skaičių.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Skyrius siūlo pritarti pateiktam Tarybos nutarimo „Dėl
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl
Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos
Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo“ projektui.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros
techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros
techninės užduoties galiojimo pratęsimo“ projektas, 1 lapas.
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Ekonominės analizės skyriaus vedėja

Rūta Mašidlauskienė

Į posėdį kviečiami:
1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos, el. p. info@avnt.lt;
2. Lietuvos auditorių rūmai, el. p. lar@lar.lt;
3. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, el. p. vanduo@lvta.lt;
4. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, el. p. info@lsta.lt;
5. Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, info@lnsga.lt;
6. AB „Klaipėdos nafta“, el. p. into@kn.lt;
7. UAB „Ignitis“, el. p. info@ignitis.lt;
8. AB „Amber Grid“, el. p. info@ambergrid.lt;
9. AB „Energijos skirstymo operatorius“, el. p. info@eso.lt;
10. AB agrofirma „Josvainiai“, el. p. agrojosvainiai@mail.lt;
11. UAB „Fortum Heat Lietuva“, el. p. fortum.vilnius@fortum.com;
12. UAB „Intergas“, el. p. vilnius@intergas.lt;
13. UAB „SG dujos“, el. p. info@sgdujos.lt;
14. UAB „Varėnos dujos“, el. p. varenosdujos@gmail.com;
15. UAB „Saurida“, el. p. info@saurida.lt;
16. UAB „Literma“, el. p. uabliterma@gmail.com;
17. AB „Suskystintos dujos“, el. p. info@suskystintosdujos.lt;
18. LITGRID AB, el. p. info@litgrid.eu;
19. AB „LIFOSA“, el. p. info@lifosa.com;
20. AB „Achema“, el. p. info@achema.com;
21. AB „Akmenės cementas“, el. p. info@cementas.lt;
22. AB „Dainavos elektra“, el. p. info@dainavoselektra.lt;
23. AB Kauno termofikacijos elektrinė, el. p. info@kte.lt;
24. AB „ORLEN Lietuva“, el. p. post@orlenlietuva.lt.

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO
2 D. NUTARIMU NR. O3E-386 „DĖL REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ
PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTOS
REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES
GALIOJIMO PRATĘSIMO
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi,
8 straipsnio 11 dalies 31 punktu ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 42 dalimi bei 9 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei atsižvelgdama į
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus 2020 m. kovo d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos
ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Reguliuojamosios veiklos ataskaitų
patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo“, Taryba n u t a r i a:
1. Pratęsti Tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios
veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtintos
Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties (toliau – Techninė užduotis)
galiojimą.
2. Nustatyti, kad:
2.1. remiantis Nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, turi būti atliekamos energetikos
įmonių, geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų 2020 metų
ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.
2.2. remiantis Nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, turi būti atliekamos energetikos
įmonių, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, 2020–2021 metų ataskaitinio
laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.
2.3. geriamojo vandens tiekėjų ir (ar) nuotekų tvarkytojų, teikiančių geriamojo vandens
tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas mažiau kaip 150 vartotojų ir abonentų, 2020 metų
ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra gali būti
vykdoma vadovaujantis Nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, atliekant tik Techninės užduoties
9.6.1, 9.6.2 ir 9.6.3 papunkčiuose nustatytas patikros procedūras ir šiame punkte nurodytiems
geriamojo vandens tiekėjams ir (ar) nuotekų tvarkytojams pateikiant auditoriui tik Techninės
užduoties 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.6 ir 8.1.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus.
2.4. žemiau nurodytos energetikos įmonės gali priimti sprendimą neatlikti reguliuojamosios
veiklos ataskaitų patikros pagal Nutarimu patvirtintą Techninę užduotį:
2.4.1. elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai ir gamtinių dujų skirstymo sistemos
operatoriai, aptarnaujantys mažiau kaip 100 tūkst. vartotojų;
2.4.2. suskystintų naftos dujų veiklą vykdančios įmonės;
2.4.3. elektros energetikos įmonės, pripažintos turinčios didelę įtaką rinkoje teikiant Elektros
energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto
Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 9.1.1.5 ir
9.1.2.5 papunkčiuose nurodytą paslaugą ir (ar) teikiančios Aprašo 9.1.1.7 ir 9.1.2.7 papunkčiuose
nurodytą paslaugą, kurios kaina yra valstybės reguliuojama, kai:
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2.4.3.1. elektros energetikos įmonės faktiškai gautos pajamos per paskutinius trejus metus iš
Aprašo 9.1.1.5, 9.1.1.7, 9.1.2.5 ir 9.1.2.7 papunkčiuose nurodytų paslaugų sudaro ne daugiau kaip
5 proc. visų trejų metų elektros energetikos įmonės vykdomų veiklų pajamų ir
2.4.3.2. elektros energetikos įmonė be Aprašo 9.1.1.5, 9.1.1.7, 9.1.2.5 ir 9.1.2.7 ir Nutarimo
2.4.1 papunkčiuose nurodytų paslaugų neteikia kitų paslaugų, kurių kaina yra valstybės
reguliuojama.
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