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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 16 punktu,
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) teisės aktų nustatyta tvarka pagal
kompetenciją turi teisę atlikti energetikos įmonių teikiamos informacijos valstybės institucijoms ir
(ar) vartotojams tikrinimą. Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo nutarimo
projektas (toliau – Nutarimo projektas) parengtas siekiant aiškiau reglamentuoti asmenų, vykdančių
veiklą, kuriai reikalinga licencija, leidimas, ir (ar) kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos
(toliau – Asmenys), viešos informacijos skelbimo tvarką bei supaprastinti šios informacijos skelbimo
priežiūrą. Nutarimo projektą parengė Tarybos Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės
skyrius (toliau – Skyrius).
Pirmoji viešoji konsultacija dėl Nutarimo projekto vyko nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki
2018 m. sausio 22 d. Pastabas Nutarimo projektui pateikė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba, UAB „Litesko“, AB „Litgrid“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos
Respublikos finansų ministerija, UAB „Baltpool“, UAB „Litgas“, Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Orlen Lietuva“, UAB „Get Baltic“, AB „Amber
Grid“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Šiaulių
vandenys“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, AB „Inter Rao Lietuva“,
UAB „Vilniaus vandenys“, Lietuvos banko priežiūros tarnyba.
Skyrius, įvertinęs pirmosios viešosios konsultacijos metu gautas institucijų ir įmonių pastabas
(vertinimas pateiktas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl Viešai
skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, projekto 2019 birželio 22 d.
derinimo pažymoje), atliko šiuos pakeitimus:
1. Aprašo projekte atsisakyta nuostatų, kurios reglamentuotos kituose teisės aktuose, jei jos jų
nepatikslino ir (ar) nepapildo.
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2. Aprašo projekte patikslintas skelbiamos informacijos turinys, periodiškumas bei atlikti
redakcinio pobūdžio pakeitimai.
Įvertinus Aprašo projekto pasikeitimų skaičių, projektas buvo pateiktas antrajai viešajai
konsultacijai, pastaboms ir pasiūlymams gauti, numatant terminą nuo 2019 m. gegužės 22 d. iki
birželio 5 d. Antrosios viešosios konsultacijos metu pastabas projektui pateikė Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba, UAB „Litesko“, AB „Panevėžio energija“, AB „Amber Grid“,
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Vilniaus šilumos
tinklai“, UAB „GET Baltic“. Klaipėdos miesto savivaldybė ir AB „Litgrid“ nurodė, kad pastabų ir
pasiūlymų Nutarimo projektui neturi.
Skyrius, įvertinęs antros viešosios konsultacijos metu gautas institucijų ir įmonių pastabas
(vertinimas pateiktas Tarybos nutarimo „Dėl viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ projekto derinimo 2019 m. liepos 19 d. pažymoje, teikiamoje su Nutarimo projektu),
atsižvelgė į daugelį pastabų. Esminės pastabos:
1. Skyrius atsižvelgė į pasiūlymą Aprašą papildyti nuostata, kad Taryba nuolat skelbia ir
atnaujina Asmenų viešai skelbiamos informacijos sąrašus. Sąrašai skirti Asmenų informavimui ir
nepanaikina Asmenų pareigos viešai skelbti teisės aktuose numatytos informacijos tuo atveju, kai
viešai skelbiamos informacijos sąrašai nėra atnaujinti arba viešai skelbiamos informacijos sąrašuose
Asmenų pagal teisės aktus privaloma viešai skelbti informacija nenumatyta. Prie šios pažymos
pridedami elektros energetikos sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos, geriamojo
vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos, šilumos
sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos, energijos išteklių biržos operatoriaus viešai
skelbiamos informacijos, gamtinių dujų sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos
sąrašai. Pritarus Nutarimo projektui, sąrašai bus skelbiami Tarybos interneto svetainėje;
2. Skyrius neatsižvelgė į pasiūlymą, kad jei Asmenų veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir
Aprašas nenurodo kitaip, viešos informacijos paskelbimo terminas būtų prailgintas nuo 5 iki 10 darbo
dienų, Skyriaus nuomone, 5 darbo dienų terminas yra pakankamas.
3. Nutarimo projekte neliko šilumos bei geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektorių
viešos informacijos skelbimą reglamentuojančių nuostatų, nes jos numatytos kituose teisės aktuose.
Nuorodos į šiuos teisės aktus pateikiamos pridedamuose sąrašuose.
Nutarimo projektu tvirtinamas Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas reglamentuoja
vandens, elektros, dujų ir šilumos reguliavimo sričių nuostatas, todėl rengiant Nutarimo projektą ir
Asmenų viešai skelbiamos informacijos sąrašus dalyvavo Dujų ir elektros departamento Elektros ir
Dujų skyriai bei Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius.
Pirmajai ir antrajai viešajai konsultacijai buvo pateiktas Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m.
gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. Skyriaus parengtu Nutarimo projektu tvirtinamas Viešai
skelbiamos informacijos tvarkos aprašas bei pripažįstamas netekusiu galios Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. O3-761 „Dėl Viešai
skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymas.
Vadovaudamasis galiojančių teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta,
Skyrius siūlo pritarti Nutarimo projektui.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
projektas, 6 lapai.
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2. Tarybos nutarimo „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
projekto derinimo lentelė, 16 lapų.
3. Privalomos viešinti informacijos sąrašai (pagal sektorius), 86 lapai.

Ekonominės analizės skyriaus patarėjas

Andrius Stulpinas

Į posėdį kviečiami:
1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai, el. p. tarnyba@vvtat.lt;
2. UAB „Litesko“ atstovai, el. p.info@litesko.lt;
3. AB „Panevėžio energija“ atstovai, el. p. bendrove@pe.lt;
4. AB „Amber Grid“ atstovai, el. p. info@ambergrid.lt;
5. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovai, el. p. info@letiekimas.lt;
6. AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai, el. p.info@eso.lt;
7. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai, el. p. info@chc.lt;
8. UAB „GET Baltic“ atstovai, el. p. info@getbaltic.com;

