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ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS 

 

UAB „Šilutės vandenys“ vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba) 
 

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras 2021 m. lapkričio 15 d. sutarties Nr. R5-(4.1.5.)-658 tarp UAB 
„Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ ir UAB „Šilutės vandenys“, kurios išvardytos žemiau, dėl UAB „Šilutės 

vandenys“ reguliuojamosios veiklos ataskaitų 2021 m. gruodžio 31 d. datai. Šią užduotį mes atlikome 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais susijusių paslaugų 

standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims ir Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros technine 

užduotimi. Užduoties tikslas - atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Taryba naudotų vertinant ar UAB 

„Šilutės vandenys“ reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus 

reikalavimus. 
 

Mes patvirtiname, kad esame nepriklausomi nuo Įmonės vadovaujantis Tarptautinių buhalterių etikos standartų 

valdybos Buhalterių profesionalų etikos kodeksu (toliau – TBESV kodeksas) ir LR finansinių ataskaitų audito 

įstatymo reikalavimais, taikomais atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros sutartas procedūras. 

Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei LR finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytų etikos 

reikalavimų. 
 

Mes atlikome procedūras, kurios pateikiamos toliau, ir teikiame savo pastebėjimus: 
 

1.  Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra (TU 9.1 p.p.) 
 

 

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas 
 

Kiekvienos paslaugos lygmeniu palyginome ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sąnaudas ( pagal sąnaudų 

grupes) su atitinkamais praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis. Įvertinus pajamų ir sąnaudų pokyčius 

rasti didesni nei 20 proc. pokyčiai. Visiems reikšmingiems pajamų ir sąnaudų pokyčiams pateikti Įmonės 

paaiškinimai, žr. "1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas“. 
 

2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (TU 9.2 p.p.)  
 

 

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas 
 

a) Palyginę mums pateiktą RAS turto sąrašą ir RVA nustatėme, kad bendra IMNT įsigijimo vertė, sukaupto 
ir metinio nusidėvėjimo suma bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikaina ataskaitinio 

laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su ataskaitinio laikotarpio RVA informacija. 
b) Palyginę mums pateiktą RAS turto sąrašą ir DK naudotą FA paruošti nustatėme, kad IMNT įsigijimo 

vertė ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su DK informacija. 
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2.2.1.  Turto vertės finansuotos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) ir 

vartotojų lėšomis patikrinimas 
 

a) Palyginę mums pateiktame RAS turto sąraše nurodytą IMNT įsigijimo vertę finansuotą dotacijomis su 

atitinkama BA informacija, nustatėme, kad duomenys sutampa.  
b) Visiems, per ataskaitinį laikotarpį įsigytiems, turto vienetams finansuotiems dotacijomis (subsidijomis) 
patikrinome ir nustatėme, kad RAS turto sąraše pateikti finansavimo dotacijomis duomenys sutampa su BA 

informacija. 
c) Mums buvo pateiktas per ataskaitinį laikotarpį įsigyto IMNT finansuoto vartotojų lėšomis sąrašas. 

Atsitiktine tvarka atrinkome turto vnt. ir sutikrinome kiekvieno turto vnt. lygmeniu duomenis su RAS turto 
sąrašo duomenimis, nustatėme, kad duomenys sutampa. 
 

 

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas 
 

Netaikoma – Įmonė neturi IMNT finansuoto ATL lėšomis.. 
 

 

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas 
 

Netaikoma – Įmonė neturi perkainoto turto. 

 
 

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas 
 

Netaikoma - Įmonė neturi nenaudojamo turto. 

 
2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas 

 

Netaikoma – Įmonė neturi nesuderinto turto. 

 
2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas 

 

Netaikoma - Įmonės įstatinis kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo didintas akcininkų turtiniu įnašu. 

 
2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas 

 

Netaikoma - Įmonė neturi nurodytų kategorijų IMNT. 

 
2.2.8.  LRAIC koregavimo patikrinimas 

 

Netaikoma. Įmonės reguliuojamoje apskaitoje nenaudojamas LRAIC modelis. 

 
2.3.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (1) 

 

Palyginę Sistemos apraše nurodytus naudojamus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus su Aprašo 

nuostatomis nenustatėme jokių skirtumų.  
Įmonės Sistemos apraše nenurodytas nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas. 
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2.3.2.   Nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaitos patikrinimas (2) 
 

a) Netaikoma. 
b) Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas IMNT:  

Iš kiekvienos IMNT grupės atrankos būdu atrinkome turto vienetus. Atrinktiems turto vnt. atlikome 

metinio nusidėvėjimo perskaičiavimus remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginome rezultatus su RAS turto 
sąrašo duomenimis, nustatėme, kad duomenys sutampa. 
c) Per ankstesnius laikotarpius įsigytas IMNT: 

Iš kiekvienos IMNT grupės atrankos būdu atrinkome turto vienetus. Atrinktiems turto vnt. atlikome 

metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimus remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginome rezultatus 

su RAS turto sąrašo duomenimis, nustatėme, kad duomenys sutampa.  

 
 

2.3.3.   LRAIC nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas 
 

Netaikoma. Įmonės reguliuojamoje apskaitoje nenaudojamas LRAIC modelis. 

 
2.4.1.  Pirminio turto priskyrimo identifikavimo patikrinimas 

 

a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome turto vienetus kiekvienam 
Verslo vienetui kiekvienoje sistemoje ir gavome įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą. Žr. 

"2.4.1. Pirminio turto priskyrimo identifikavimo patikrinimas“. 
b) Iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome turto vienetus 
kiekvienam sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstymo sąnaudų grupei) ir gauvome Įmonės paaiškinimus 
pagrindžiančius turto priskyrimą. Žr. "2.4.1. Pirminio turto priskyrimo identifikavimo patikrinimas“. 
c) Iš bendram veiklos palaikymui naudojamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome turto vienetus ir 
gavome įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą. Žr. "2.4.1. Pirminio turto priskyrimo 
identifikavimo patikrinimas ". 
 
2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas 

 

a) Palyginę RVA naudojamus turto paskirstymo paslaugoms kriterijus su Sistemų aprašo nuostatomis 

nenustatėme neatitikimų. 

b) Patikrinę turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmių apskaičiavimą nenustatėme skirtumų nuo 

Sistemų aprašo nuostatų. 

 
2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

 

a) Visiems 2.4.1. punkte atrinktiems turto vienetams RAS turto sąraše tiesiogiai konkrečioms paslaugoms 

priskiriamas turtas buvo priskirtas atitinkamoms paslaugoms RVA. 

b) Netiesiogiai paslaugoms priskiriamas turtas iš sąnaudų centrų buvo paskirstytas paslaugoms naudojant 

pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes ir RAS apraše nurodytas sąnaudų 

centrų ir paslaugų sąsajas. 
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c) Bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS 
aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes. 

 
2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas 

 

Netaikoma - Įmonė neturi kogeneracinio turto. 
 
2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

 

Patikrinome, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos 

pajamos, bet nėra priskirta jokio turto (išskyrus Apraše nurodytas išimtis). Nustatyta, kad nereguliuojamosios 
veiklos paslaugoms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta jokio turto. Įmonės pateiktas paaiškinimas: 

 
„523 sąsk. Suderinimai, objektų pajungimų priežiūra nenaudoja bendrovės IMT, arba nereikšmingai 

mažai.  Pajamos iš Šilutės raj.savivaldybės už darbų atlikimą, kurie IT nenaudojo (medžiagos ir samdomi 

darbai). 528 sąsk. Turtas vandens gavyboje (nudėvėtas), o pajamos gautos už antenų pastatymą. Turto sąnaudos 

nepatiriamos. 526 sąsk. Laboratorijos patalpos yra nuotekų valymų patalpose. Patalpos užima labai mažai 

ploto palyginus su visu objektu, įranga 90-100 proc. nusidėvėjusi“. 
 

2.6.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 
 

Palyginę RAS turto sąraše nurodytą metinio nusidėvėjimo informaciją su RVA duomenimis 

nenustatėme jokių skirtumų. 
 
3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.) 
 

 

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 
 

Patikrinę bendrą pajamų sumą RVA ir FA nustatėme, kad duomenys sutampa. 
 

 

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 
 

a) Patikrinę bendrą pajamų sumą RVA (paslaugų lygmeniu) su pirminiu pajamų registravimo šaltiniu 

(DK), nustatėme, kad bendra pajamų suma sutinka. 
b) Tiesiogiai su pirminiu pajamų registravimo šaltiniu pajamų paslaugų ir sistemų lygmeniu suvesti 

negalėjome. Gauti papildomi dokumentai ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nutarimas dėl geriamojo 

vandens tvarkymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo. Dokumentai ir skaičiavimai gauti ir 

peržiūrėti. Pastabų nėra. 
 

 

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas 
 

Pajamos už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstytos tarp reguliuojamosios ir 
nereguliuojamosios veiklų laikantis taikytinų Aprašo nuostatų. 
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4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4 p.p.) 
 

 

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1) 
 

a) Patikrinę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E sumą su BA informaciją, o stulpelio G sumą su 

RVA duomenimis nustatėme, kad duomenys sutampa.  
b) Įmonė koregavimų neatliko. 
 

 

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2) 
 

Palyginę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU sąnaudų 

registravimo šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis nustatėme, kad duomenys nesutampa. 
 

  DU suvestinė DU žiniaraštis Skirtumas 
E stulpelio suma 1225.35 1373.82 148.47 

 
Įmonė pateikė paaiškinimą dėl skirtumo: 
„148.47 sumą sudaro darbuotojams išmokėti komandiruotpinigiai, pašalpos tretiesiems asmenims, 

atostogų atidėjiniai“. 
  

 

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas 
 

Patikrinome DU suvestinę ir atrinkome tiesiogiai ir bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU 

vienetus atsitiktine tvarka, nustatėme, kad DU vienetų sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su BA 

duomenimis. Atlikus atrankas gauti Įmonės paaiškinimai pagrindžiantys pirminį priskyrimą, darbuotojų vardai 

ir pavardės Įmonės paaiškinimuose pašalinti. Žr. „4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas“. 
 

 

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 
 

Patikrinome, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos 
pajamos, bet nėra priskirta DU sąnaudų. Įmonė pateikė paaiškinimus, dėl nereguliuojamosios veiklos paslaugų, 

kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirtas DU: 
 

281.87 0.28187 0.451%  Nereikšmingai mažai priskirta DU kitoje veikloje. 

 
 

 

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 
 

Palyginę DU suvestinės G stulpelio informaciją su atitinkamais RVA duomenimis (detaliausiu 

lygmeniu) skirtumų nenustatėme. 
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5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.) 
 

 

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 
 

Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio bendra suma sutampa su 
RVA, o D stulpelio bendra suma neatitinka DK informacijos, žr. žemiau: 
 

 

 
 

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas 
 

a) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelyje nurodyta informacija 
nesutampa su RVA, žr. žemiau: 
 

TU 6.2. priedas RVA 4 priedas 

3.1. 
Elektros energija siurbliams,  
orapūtėms, maišyklėms ir kitiems 

technologiniams įrenginiams 
     338.09  

B.3.1. 
Elektros energija siurbliams,  orapūtėms, 

maišyklėms ir kitiems technologiniams 

įrenginiams 

     
338.09  

C.1.1. 
Elektros energija siurbliams,  orapūtėms, 

maišyklėms ir kitiems technologiniams 

įrenginiams 

         
2.37  

3.2. 
Patalpų šildymo, apšvietimo, 

vėdinimo ir eksploatacijos elektros 

energijos sąnaudos 
         3.55  

B.3.2. 
Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo 

ir eksploatacijos elektros energijos 
sąnaudos 

         
0.36  

E.1.1. 
Bendrų patalpų šildymo, apšvietimo, 

vėdinimo ir eksploatacijos elektros 

energijos sąnaudos 

         
0.83  

5.1. 

Kuras mašinoms ir gamybiniam 

transportui (asenizacijos transporto 
priemonėms, transportui dumblui, 

vandeniui vežti, autobusams 

žmonėms vežti)  

       45.71  

B.5.1. 

Kuras mašinoms ir gamybiniam 

transportui (asenizacijos transporto 
priemonėms, transportui dumblui, 
vandeniui vežti, autobusams žmonėms 

vežti)  

       
39.36  

C.2.1. 

Kuras mašinoms ir gamybiniam 

transportui (asenizacijos transporto 
priemonėms, transportui dumblui, 

vandeniui vežti, autobusams žmonėms 

vežti)  

         
6.34  

12.12. 
Įmokų administravimo paslaugų 

sąnaudos 
       22.55  

B.12.12. 
Įmokų administravimo paslaugų 

sąnaudos 
       

22.55  

E.9.12. 
Įmokų administravimo paslaugų 

sąnaudos 
         

1.57  
12.14. Kitos administravimo sąnaudos.          1.57  nenurodyta 

  TU 6.2 priedas RVA DK 
F stulpelio suma 2806.46 2806.46 X 
D stulpelio suma 2806.46 X 2809.08 
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14.5. Kitos pastoviosios sąnaudos          2.22  B.14.5. Kitos pastoviosios sąnaudos 
         

2.13  

14.7. Kitos kintamosios sąnaudos        14.62  
B.14.7. Kitos kintamosios sąnaudos 

       
14.62  

C.11.6. Kitos kintamosios sąnaudos 
         

0.09  
 

b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad B ir C stulpelių sąsajos atitinka 

Sistemų aprašo duomenis. 
c) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad C-D stulpelių informacija atitinka 

DK duomenis. 
d) Koregavimai nurodyti TU 6.2. priedo H-J stulpeliuose. 
 

 

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1) 
 

Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.3 priedo duomenis nustatėme, kad jie sutampa su RVA informacija. 
 

 

5.3.2.  Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2) 
 

Netaikoma. 
 

 

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3) 
 

Įmonė pateikė visų TU 6.3. nurodytų sąnaudų išskaidymą ir detalius sąnaudų paaiškinimus. Peržiūrėjus 

visas sąnaudas nenustatėme tokių, kurios neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms. 

 
 

 

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1) 
 

a) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.4 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio bendra suma sutampa su 

RVA. 
b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.4 priedo duomenis nustatėme, kad D stulpelio informacija (detaliausiu 

lygiu) atitinka DK duomenis. 
c) Įmonės paaiškinimai, E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo 

turinį ir tikslą pateikiami priede 6.4 H-I stulpeliuose. 
 

 

5.4.2.  Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2) 
 

Iš Įmonės pateiktų DK sąnaudų išrašų, atliktos atrankos pagal užduoties reikalavimus, gauti Įmonės 

paaiškinimai pridedami prie ataskaitos, žr. “ 5.4.2.  Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas“. 

 
 

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas 
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a) Patikrinę Sistemų apraše nurodytus sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nenustatėme neatitikimų 

Aprašo nuostatoms. 

b) Patikrinę sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nurodytus sąraše pateiktame kartu su RVA 

nenustatėme neatitikimų Sistemos aprašo nuostatoms. 

c) Patikrinę visų ataskaitinio laikotarpio RVA naudojamų sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų 

reikšmių apskaičiavimą nenustatėme neatitikimų Sistemos aprašo nuostatomis. 

 
 

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 
 

Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.5 priedo duomenis nustatėme, kad A dalies duomenys atitinka prie 
RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją, o B dalies duomenys atitinka RVA 

informaciją. 

 
 

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 
 

Netaikoma – Įmonė neturi kogeneracinių sąnaudų. 

 
 

6. Ataskaitų duomenų tikrinimas (TU 9.6 p.p.) 
 

 

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 
 

Patikrinę turto duomenis skirtinguose RVA prieduose, nustatėme, kad jie sutampa. 

 
 

6.1.2.  Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 
 

Netaikoma, nes pajamų informacija pateikiama tik RVA 3 priede. 

 
 

6.1.3. Patikrinti ar  sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 
 

Užtikrinimas, kad sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa vykdomas per RVA 
užkėlimą į DSAIS formas.  

Užtikrinimas, kad RVA duomenys atitinka DSAIS duomenis atliktas procedūroje 6.3.1 žemiau. 

 
 

6.2.1.  Patikrinti ar  RVA parengtos be matematinių klaidų 
 

Užtikrinimas, kad RVA parengtos be matematinių klaidų vykdomas per RVA užkėlimą į DSAIS formas.  
Užtikrinimas, kad RVA duomenys atitinka DSAIS duomenis atliktas procedūroje 6.3.1 žemiau. 

 
 

6.3.1.  Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa 
 

a) Netaikoma. 

b) Palyginę duomenis RVA 3 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) 

ataskaita“ nenustatėme neatitikimų.  
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Palyginę duomenis RVA 4 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų paskirstymo 

verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita“ nenustatėme neatitikimų.  
Palyginę duomenis RVA 5 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio turto įsigijimo 

ir likutinės vertės suvestinė ataskaita“ nenustatėme neatitikimų. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Kadangi aukščiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius audito 

standartus ar Tarptautinius peržvalgos standartus (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar tvarkas), jokio 
užtikrinimo dėl Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų (nurodytos datos duomenimis) mes nepareiškiame. 
 

Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba reguliuojamosios veiklos ataskaitų auditą ar peržvalgą 

vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais ar Tarptautiniais peržvalgos standartais (ar atitinkamais 

nacionaliniais standartais ar tvarkomis), apie kitus dalykus, kuriuos mes būtume pastebėję, būtume jums 

pranešę. 
 

Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta pirmoje šios ataskaitos pastraipoje išdėstytam tikslui ir skirta jums 
informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos 

teisės aktuose numatytus atvejus. Ši ataskaita yra susijusi tik su procedūrose aukščiau nurodytais 

reguliuojamosios veiklos ataskaitų straipsniais ir Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų, kaip visumos, 

neapima.  
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