VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NUTARIMO „DĖL „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ DERINIMO PAŽYMA
2019 m. liepos 19 d.
Eil.
Nr.
1.

Pastabos/pasiūlymo
teikėjas
AB „Vilniaus šilumos
tinklai“
2019-06-05 raštas
Nr. SD-2954
(reg. Nr. R1-5087)

Pastaba, pasiūlymas

Pastabų, pasiūlymų vertinimas

Aprašo 5-oje lentelės eilutėje nurodoma, jog ūkio subjektas 1
kartą per metus iki gegužės 10 d. (arba per 5 d. d. nuo
Komisijos nutarimo dėl reguliuojamos veiklos kainų pakeitimo
įsigaliojimo)
turi
skelbti
duomenis
apie
reguliuojamos/licencijuojamos veiklos sąnaudas.

Neatsižvelgta.
Prievolė nustatyta Informacijos, susijusios su
energetikos veikla, teikimo valstybės, savivaldybių
institucijoms, įstaigoms ir (ar) kitiems asmenims
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 1-145 50
punkte. Šilumos sektoriaus ūkio subjektų viešai
skelbiamos informacijos sąrašas nenustato naujų
reikalavimų, o palengvina informacijos apie viešai
skelbiamą informaciją suradimą.

Faktinę informaciją apie reguliuojamos/licencijuojamos
veiklos sąnaudas ūkio subjektai gali pateikti tik, kai yra
parengtos reguliuojamos veiklos ataskaitos ir užbaigtas jų
auditas, todėl nėra aišku, kaip su šioje lentelės eilutėje
nurodytos informacijos teikimu yra susijęs „Komisijos
nutarimas dėl reguliuojamos veiklos kainų pasikeitimo
įsigaliojimo“?
Taip pat dar kartą norime atkreipti Komisijos dėmesį, kad
reguliuojamos veiklos ataskaitos yra rengiamos remiantis
finansinių ataskaitų duomenimis ir negali būti užbaigtos tol, kol
nėra patvirtinamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
Remiantis galiojančiais teisės aktais, finansinės įmonės
ataskaitos turi būti patvirtintos iki balandžio 30 d., tačiau dar
yra reikalingas objektyvus terminas šių ataskaitų paskelbimui.
Be to, kaip jau minėta aukščiau, reguliuojamos veiklos
ataskaitos pradedamos rengti tik tuomet, kai metinės finansinės
ataskaitos jau iš esmės yra užbaigtos ir nebėra tikėtina, kad bus
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atliekamos korekcijos pagal auditorių pastebėjimus. Kitu
atveju, t. y. rengiant finansines ir reguliuojamos veiklos
ataskaitas paraleliai, reikšmingai padidėtų tiek administracinė
našta ūkio subjektams (nes kiekvieną finansinių ataskaitų
korekciją reikėtų atspindėti ir reguliuojamos veiklos
ataskaitose, kurios ir taip yra sudėtingos), tiek, tikėtina, ir
audito įkainis, nes auditoriams tektų peržiūrėti didesnį skaičių
reguliuojamos veiklos ataskaitų versijų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, siūlome
reguliuojamos/licencijuojamos veiklos sąnaudų paskelbimui
viešai numatyti analogiška terminą, koks jis yra numatytas
finansinių ataskaitų pateikimui juridinių asmenų registrui, t. y.
ne vėliau kaip iki gegužės 31 d.
1.2. Aprašo 12.2.1. punkte ir 19-oje lentelės eilutėje nurodoma,
jog ūkio subjektas 1 kartą per metus (per 5 d. d. nuo
reguliuojamos veiklos ataskaitų patvirtinimo) turi skelbti
duomenis apie veiklos pajamas.
Šiame punkte nurodomos informacijos skelbimas yra siejamas
su reguliuojamos veiklos ataskaitų patvirtinimu, todėl galima
daryti prielaidą, kad turi būti skelbiami tik duomenys apie
reguliuojamos / licencijuojamos veiklos pajamas, o ne apie
visas per ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto gautas pajamas. Jei
Bendrovės daroma prielaida teisinga, siūlome patikslinti šioje
eilutėje aprašytą reikalavimą aiškiau apibrėžiant skelbtinos
informacijos apimtis, nurodant, kad kartą per metus yra
skelbiami „duomenys apie reguliuojamos veiklos pajamas“. .

Komentaras: Po viešų konsultacijų Valstybinės
energetikos reguliavo tarybos (toliau – Taryba)
nutarimo „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ projekte (toliau – Aprašo
projektas) buvo panaikintos nuostatos, kurios įtvirtintos
kituose teisės aktuose. Papildomai pažymime, kad
asmenų, vykdančių veiklą, kurios vykdymui reikalinga
licencija, leidimas, ar kuriems taikomos valstybės
reguliuojamos kainos, patogumui Komisijos interneto
svetainėje numatoma skelbti kiekviename energetikos
ar geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo
sektoriuje veikiančiam subjektui privalomos viešai
skelbti informacijos sąrašus.
Papunktis dėl duomenų apie veiklos pajamų skelbimą
panaikintas.
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Analogiškai ir Aprašo 12.1.1 punkte įrašytina „teikiamų
reguliuojamų paslaugų aprašymą“.
1.3. Aprašo 12.1.2 punkte nurodyta, kad skelbiamos paslaugų Komentaras.
teikimo, atnaujinimo ir nutraukimo bei sutarties sudarymo, Žr. 1.2. pastabos vertinime pateiktą komentarą.
Aprašo 12.1.2 papunktis panaikintas.
pratęsimo ir nutraukimo sąlygos.
Siūlome papildyti Aprašo 12.1.2 punktą: „paslaugų teikimo,
atnaujinimo, sustabdymo ir nutraukimo sąlygas bei sutarties
sudarymo, pratęsimo, papildymo ir nutraukimo sąlygas“,
atsižvelgiant į Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 210 p.,
taip pat sutartys gali būti pildomos pvz. dėl dvinarės kainos
taikymo ir pan.
2.

AB "Energijos
skirstymo operatorius"
2019-06-05 raštas Nr.
30210 (reg. Nr. R15093)

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS ŪKIO
SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS
SĄRAŠAS
2.1. „Lietuvos energija“, UAB 2019-05-28 raštu Nr. SR_201954 pateikė komentarus Komisijos parengtam nutarimo
projektui „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros
techninės užduoties patvirtinimo“, kur buvo siūlytina, kad jeigu
nesikeis RVA patikros apimtis, RAS ataskaitas Komisijai (arba
Tarybai) teikti iki liepos 1 d. ESO, išlaikydama poziciją siūlo,
kad jei nesikeis RVA patikrinimo apimtis, viešai skelbiamą
informaciją, kuri yra susijusi su RAS ataskaitomis paskelbti iki
liepos 1 d., o ne iki gegužės 1 d.

Neatsižvelgta.
Lietuvos
Respublikos
energetikos
įstatymo
1
16 straipsnio 1 dalis numato, kad energetikos įmonės,
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,
Siūloma 7 punkto redakcija: "Metines reguliuojamos veiklos kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams
ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus per 4 mėnesius pagal Tarybos patvirtintą ar pratęstą
konfidencialią informaciją kartą per metus, ne vėliau kaip per galioti techninę užduotį būtų atlikta reguliuojamosios
keturis šešis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos".
veiklos ataskaitų patikra dėl ataskaitų atitikties Tarybos
patvirtintiems
reguliavimo
apskaitos
sistemos
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reikalavimams ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui ir
reguliuojamosios veiklos ataskaitos, reguliuojamosios
veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada
pateiktos Tarybai.
GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ
VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS
2.2. „Lietuvos energija“, UAB 2019-05-28 raštu Nr. SR_201954 pateikė komentarus Komisijos parengtam nutarimo
projektui „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros
techninės užduoties patvirtinimo“, kur buvo siūlytina, kad
jeigu nesikeis RVA patikros apimtis, RAS ataskaitas Komisijai
(arba Tarybai) teikti iki liepos 1 d. ESO, išlaikydama poziciją
siūlo, kad jei nesikeis RVA patikrinimo apimtis, viešai
skelbiamą informaciją, kuri yra susijusi su RAS ataskaitomis
paskelbti iki liepos 1 d., o ne iki gegužės 1 d.
Siūloma 3 punkto redakcija: "Audito išvada dėl tvarkomos
apskaitos atitikties jų parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai
sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui ir
sąnaudų apskaitos taisyklėse ir kituose teisės aktuose
nustatytiems reikalavimams iki gegužės liepos 1 d."

2.3. Pateiktas klaidingas teisės akto punkto numeris. Nurodytą
informaciją atitinka teisės akto 12 punktas.
3.

Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba

Neatsižvelgta.
Lietuvos
Respublikos
energetikos
įstatymo
1
16 straipsnio 1 dalis numato, kad energetikos įmonės,
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 4 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.
Atsižvelgta.

3.1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuomone, Atsižvelgta.
Projektas turėtų būti papildytas nuostata, kad veikiančiam
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2019-06-04 raštas Nr.
4E-606 (reg. Nr. R15063)

subjektui privalomos viešai skelbti informacijos sąrašai
skelbiami Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
interneto svetainėje.
Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio
subjektų viešai skelbiamos informacijos sąrašas

4.

AB "Panevėžio
energija" 2019-06-05
el. laiškas (reg. Nr. R15069)

3.2. 5 punkto 2 skiltį siūlome papildyti žodžiais „paslaugų
kainas ir tarifus“ ir skiltį išdėstyti taip: „Paslaugų kainas ir
tarifus, paslaugų kainų ir tarifų struktūrą“.
4.1. Prašome atsižvelgti ir išbraukti šiuos Aprašo punktus;
4.1.1. 12.1.3 punktą, nes pakeitimai bus standartinėse sutarčių
sąlygose; Šilumos tiekėjas (pavyzdžiui – AB „Panevėžio
energija“) savo interneto svetainėje pastoviai skelbia
standartines šilumos ir karšto vandens pirkimo – pardavimo
sutarčių formas. Atsiradus sutarčių sąlygų pakeitimams,
standartinių sutarčių redakcijos interneto svetainėje
pakeičiamos. Numatymas į priekį paslaugų tiekimo sutarčių
sąlygų neįmanomas, nes paprastai sutarčių sąlygos keičiamos
atitinkamoms institucijoms (t.sk. ir Komisijai) keičiant teisės ar
kitus norminius aktus. Teikti informaciją apie galimus sutarčių
pakeitimus dėl teisės aktų projektų - nelogiška, kol teisės aktų
projektai
netampa
galiojančiais
teisės
aktais.
4.1.2. 12.2.1 punktą, nes veiklos pajamos pateikiamos
Finansinėse ataskaitose;
4.1.3. 12.2.2 punktą, nes p/g ŠŪ Įstatymo 22 straipsnio 4 ir 5
dalis šios informacijos pateikimas (informacijos sąrašo 4
punktas).

Atsižvelgta.

Komentaras.
Žr. 1.2. pastabos vertinime pateiktą komentarą. Aprašo
12 punktas panaikintas.
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5.

AB Amber Grid
2019-06-05 raštas
Nr. 7-291-526
(reg. Nr. R1-5095)

5.1. Siūlome papildyti Aprašą nuostata, kad Komisija (nuo Atsižvelgta.
2019 m. liepos 1 d. - Taryba) parengia ir kartu su Aprašu
pateikia detalius Ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos
sąrašus pagal atskirus sektorius. Tai būtų naudinga ir patogu
tiek Komisijai (Tarybai), tiek ūkio subjektams, tiek kitiems
asmenims, kuriems ši informacija yra aktuali. Taip pat tai leistų
išvengti galimų nesusipratimų ir nepilnai pateiktos
informacijos, kas apsunkintų reguliuojančių institucijų ir
asmenų, kurių veiklai ši informacija yra būtina, veiklą.
Siūlome tokią naujo Aprašo punkto redakciją:„ 4. Taryba
parengia privalomos viešinti informacijos aktualius sąrašus
pagal atskirus energetikos sektorius ir nuolat skelbia juos savo
interneto svetainėje."
5.2. Dėl Gamtinių dujų sektoriaus ūkio subjektų viešai
skelbiamos informacijos sąrašo dalies, kur nurodyta asmens,
turinčio gamtinių dujų perdavimo licenciją, skelbiama
informacija, nurodyta eilės Nr. 58-65. Atsižvelgiant į tai, kad
Bendrovė nevykdo gamtinių dujų tiekimo veiklos ir nesudaro
GDJ 57 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytos gamtinių dujų
tiekimo sutarties, siūlome atitinkamus perdavimo sistemos
operatoriui nebūdingus reikalavimus - tai yra 58-65 punktus iš Komisijos parengto dujų perdavimo operatoriui sąrašo
išbraukti.

Atsižvelgta.
Atitinkamai pakoreguotos Gamtinių dujų sektoriaus
ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos sąrašo
dalys, kuriose nurodyta gamtinių dujų perdavimo
operatoriaus, gamtinių dujų skirstymo operatoriaus,
suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriaus,
gamtinių dujų laikymo operatoriaus ir gamtinių dujų
gavybos įmonės skelbiama informacija (panaikinti
punktai pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų
įstatymo 57 straipsnio 2 dalies 1 punktą).

5.3. Siūlome Aprašo 6.1.1 papunkti išbraukti kaip perteklinį,
dubliuojantį kitus teisės aktus, atsižvelgiant į tai, kad:
iš esmės analogiška Informacija turi būti skelbiama ir pagal
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 (dėl teisės naudotis
gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų) 1 priedo 3.1.2

Komentaras.
Žr. 1.2. pastabos vertinime pateiktą komentarą.
Panaikintas Aprašo 6.1.1 papunktis.
Pažymėtina, kad Gamtinių dujų sektoriaus ūkio
subjektų viešai skelbiamos informacijos sąrašą sudaro
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skirsnio „a) punktą (kur numatoma, kad perdavimo
sistemos operatoriai turi skelbti „a) smulkų ir išsamų įvairių
siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas aprašymą;");
- pagal minėtą Reglamento 3.1.2 a) punktą informacija
skelbtina ir pagal Komisijos numatomo skelbti gamtinių
dujų sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos
informacijos sąrašo (toliau - Sąrašas) 11 punktą: „Smulkų
ir išsamų įvairių siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas
aprašymą.";
- Reglamento 3.2.1 skirsnio c) punkte taip pat yra
reikalavimas perdavimo sistemos operatoriams skelbti
„tinklo kodeksą ir (arba) standartines sąlygas, kuriose
nurodytos visų tinklo naudotojų teisės ir pareigos,
įskaitant:<...>" (kas nurodoma ir Sąrašo 13 punkte: „Tinklo
kodeksą ir (arba) standartines visų tinklo naudotojų teisėms
ir pareigoms keliamas sąlygas, įskaitant:"), o tinklo
kodeksas (naudojimosi sistema taisyklės) būtent ir aprašo
paslaugų teikimo procedūras, sąlygas;
- šiuo Aprašo pakeitimu Komisija siekia atsisakyti nuostatų,
dubliuojančių kitus teisės aktus.

reikalavimai, kurie yra numatyti Lietuvos Respublikos
ir Europos Sąjungos teisės aktuose reguliuojami ūkio
subjektai viešai skelbtų visą privalomą informaciją apie
vykdomą veiklą.

5.4. Siekiant teisinio aiškumo, siūlome Aprašo 6.1.3 papunktį
patikslinti ir išdėstyti taip:
„6.1.3. avarijos atveju - apie perdavimo sistemos operatoriaus
funkcionalumą
ir
poveikį
paslaugos
teikimui
eksploatavimo procedūras;"
Kaip suprantame, 6.1.3. papunktyje nurodyta informacija
skelbtina tik įvykus avarijai.

Atsižvelgta.
Paaiškiname, kad informacija pagal Aprašo
6.1.2 papunktį (buvusį 6.1.3 papunktį) turės būti
skelbiama tik įvykus avarijai gamtinių dujų perdavimo
sistemoje.
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5.5. Siekiant teisinio aiškumo ir tikslumo, siūlome Aprašo 6.3 Komentaras.
papunktį patikslinti ir išdėstyti taip: „6.3. kartą per mėnesį, per Žr. 1.2. pastabos vertinime pateiktą komentarą.
20 kalendorinių dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos, Aprašo 6.3 papunktis panaikintas.
paskelbia paromis išdėstytą informaciją apie atliktų
balansavimo veiksmų, išlaidas, dažnumą ir apimtį, įskaitant,
bet neapsiribojant sistemos naudotojams priskirtus neigiamus
ir teigiamus disbalanso kiekius, perdavimo sistemos
operatoriaus įsigytas balansavimo paslaugas, perdavimo
sistemos operatoriaus įsigyjamus ir (ar) parduodamus gamtinių
dujų kiekius vykdant sistemos techninį balansavimą, taip pat
informacija apie perdavimo sistemos operatoriaus balansavimo
veiklos neutralumo principo įgyvendinimą pinigų srautus."
5.6. 6.4.2. planuotų ir neplanuotų nutraukimų kokybės
rodiklius (nutraukimų skaičius ir trukmė). Informacija turi
būti paskelbta už paskutinius 5 metus.
Atsižvelgiant j tai, kad vadovaujantis Gamtinių dujų įmonių
teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų
įvertinimo tvarkos aprašu, informacija apie gamtinių dujų
perdavimo paslaugos nutraukimą ir nutraukimo trukmę
vertinama ataskaitiniam laikotarpiui, taip pat įvertinant, kad ši
informacija Komisijai yra pateikiama du kartus per metus,
siūlome Aprašo 6.4.2 papunktį perkelti j atskirą 6.5 papunktį ir
išdėstyti taip:
„6.5. 4.2. planuotu ir neplanuotų nutraukimų kokybės
rodiklius (nutraukimų skaičius ir trukmė). Informacija turi
būti paskelbta pusmečiui pasibaigus per 40 dienų ir
pateikta už paskutinius 5 metus.
5.7. Prašome paaiškinti, kas būtent turima omenyje Aprašo
6.1.5 punkte, vartojant sąvokas „vamzdynai" ir „jungiamieji

Atsižvelgta.
Aprašo 6.3 papunktis (buvęs 6.4.2 papunktis) išdėstytas
taip:
„6.3. pusmečiui pasibaigus per 40 dienų skelbia
planuotų ir neplanuotų nutraukimų kokybės rodiklius
(nutraukimų skaičius ir trukmė). Informacija turi būti
paskelbta už paskutinius 5 metus.“

Komentaras.
Žr. 1.2. pastabos vertinime pateiktą komentarą.
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vamzdynai", kokios konkrečiai informacijos paskelbimo
tikimasi. Taip pat prašome apsvarstyti galimybę šiuo punktu
reglamentuoti tik informaciją apie tarpvalstybinių sujungimo
taškų pajėgumų panaudojimą, atitinkamai pakeičiant šio
punkto formuluotę.

6.

UAB Lietuvos
energijos tiekimas
2019-06-05 raštas
Nr. LDT-SD-2019/213
(reg. Nr. R1-5091)

Aprašo 6.1.5 papunktis panaikintas, atsižvelgiant į tai,
kad pakankama informacija yra skelbiama pagal
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis
gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantį
Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005, (toliau – Reglamentas
Nr. 715/2009).

VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS
TVARKOS APRAŠAS
6.1. Įvertinant informacijos parengimo viešam paskelbimui
trukmę, atskirais atvejais pasitelkiant trečiąsias šalis (pvz. IT
paslaugų teikėjus), siūlome prailgini informacijos skelbimo
terminą nuo 5 iki 10 darbo dienų. Be to, 10 d. informacijos
pateikimo terminas jau yra taikomas Gamtinių dujų tiekimo ir
vartojimo taisyklėse, į kurias daromos nuorodos Gamtinių dujų
sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos sąraše.
Pakeisti Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo 3
punktą ir išdėstyti jį tokia redakcija:
„3. Asmenų vieša (viešai skelbiama) informacija, jei Asmenų
veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir šis Aprašas nenurodo
kitaip, skelbiama tokia tvarka:
3.1. Asmenų interneto svetainėse, išskyrus atvejus, numatytus
4 punkte.
3.2. per 5 10 darbo dienas dienų nuo jos gavimo arba
patvirtinimo ar pasikeitimo;
3.3. pasikeitus reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo sistemos laisvos formos aprašui Asmenys jį viešai
skelbia per 5 10 darbo dienas dienų nuo pateikimo Komisijai

Neatsižvelgta.
Tarybos nuomone, 5 d. d. yra pakankamas paskelbti
informacijai ir ne per ilgas, kad tokia informacija
neprarastų aktualumo.
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termino pabaigos."
GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ
VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS
„Asmuo, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą,
skelbia"
6.2. GDĮ 9 straipsnio 1 ir 2 dalys neapima tiekimo kainų, todėl Atsižvelgta.
siūlome išbraukti šį reikalavimą iš Asmens, turinčio gamtinių
dujų tiekimo leidimą, sąrašo. Reguliuojamų paslaugų kainos
skelbiamos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) ir
skirstymo sistemos operatoriaus (SSO) tinklapiuose. Tiekimo
įmonė, teikdama tarifus buitiniams vartotojams derinimui,
Tarybai pateikia detalią informaciją apie į tarifus įtrauktas
reguliuojamas PSO, SSO kainas, SGD priedą, ir Taryba gali
patikrinti, ar Tiekimo įmonė įtraukė į tarifą teisingus
duomenis.
Išbraukti šią privalomą skelbti informaciją iš Asmens, turinčio
gamtinių dujų tiekimo leidimą, sąrašo 4 eilutės.
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6.3. GDĮ 9 straipsnio 14 dalis apibrėžia reguliuojamų Atsižvelgta.
perdavimo ir skirstymo kainų diferencijavimą, todėl siūlome
išbraukti šį reikalavimą iš Asmens, turinčio gamtinių dujų
tiekimo leidimą, sąrašo. Gamtinių dujų tiekimo kaina nėra
reguliuojama. Reguliuojamų perdavimo ir skirstymo kainų
diferencijavimo taisyklės skelbiamos PSO ir SSO tinklapiuose.
Išbraukti šią privalomą skelbti informaciją iš Asmens, turinčio
gamtinių dujų tiekimo leidimą, sąrašo 5 eilutės.
7.

UAB „GET Baltic“
2019-06-07 raštas
Nr. 1906-04 (reg. Nr.
R1-5168)

7.1. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad šiuo metu yra viešai Komentaras.
Bendrovės internete tinklapyje skelbiama informacija apie Žr. 1.2. pastabos vertinime pateiktą komentarą.
biržoje pateiktus pavedimus, įvykdytus sandorius bei prekybos Aprašo 16 punktas panaikintas.
sesijos rezultatus. Tačiau atsižvelgiant į Europos Sąjungoje
gamtinių dujų biržose nusistovėjusią praktiką, informacija apie
pateiktus pavedimus (t.y. perkamų ir (ar) parduodamų dujų
kiekius bei kainas) nėra skelbiami viešai, o prieinami biržos
dalyviams realiu laiku, prisijungus prie elektroninės prekybos
sistemos. Bendrovė norėtų pereiti prie šios praktikos ir savo
interneto tinklapyje viešai nebeskelbti pateiktų pavedimų
informacijos, siekiant išvengti situacijos kai pavedimų
informacija sukuria klaidingą rinkos dalyvių, neturinčių
patirties prekyboje, nuomonę apie biržos likvidumą bei
prekybos rezultatus. Biržos dalyviai detalę pateiktų pavedimų
informaciją mato ir matys prisijungus prie elektroninės
prekybos sistemos.
Bendrovės žiniomis, Europos Sąjungoje energijų išteklių
biržos viešai interneto tinklapyje skelbia statistinę informaciją
apie įvykdytus sandorius. Todėl labai svarbu užtikrinti vienodą
praktiką, kad rinkos dalyviai galėtų teisingai įvertinti ir gauti
tokią informaciją, kuri maksimaliai atspindėtų situaciją biržoje.
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Atsižvelgiant į tai, siūlome pakoreguoti Aprašo 16 punktą, jį
išdėstant taip:

8.

UAB „Litesko“201906-04 raštas
Nr.1.21-637 (reg. Nr.
R1-5494)

„16. Asmuo, turintis gamtinių dujų biržos operatoriaus
licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu, nuolat skelbia ir r
įvykus pasikeitimams, atnaujina statistinę dienos, savaitės ir
mėnesio informaciją apie perkamų ir parduodamų nupirktų ir
parduotų gamtinių dujų kiekius bei kainas."
8.1. Aprašo projekto nutarimo 2.3 punkte netiksliai nurodytas Atsižvelgta
Aprašo projekto keičiamas punktas. Vietoje 3.2. turėtų būti
„3.3“.
8.2. Siūlome atitinkamuose Aprašo projekto punktuose (pvz.:
3.2, 3.3 punktai) ir papildomai Komisijos parengtuose
Sąrašuose pakoreguoti informacijos viešo paskelbimo terminą
- vietoj 5 darbo dienų, numatant 10 darbo dienų terminą, kas
atitiktų aukštesnės galios teisės aktuose įtvirtintą informacijos
pateikimo minimalų terminą bei Komisijos jau taikomus
reikalavimus informacijos pateikimui pagal Energetikos,
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių
nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles.
Bendrovės vertinimu 5 darbo dienų terminas naudotinas tik
skubos, ypatingais atvejais.
Siūlome patikslinti Aprašo projekto 3.3 punktą ir išdėstyti taip:
„pasikeitus reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo sistemos laisvos formos aprašui Asmenys jį viešai
skelbia per 5 10 darbo dienasų nuo pateikimo Komisijai
termino pabaigos.“ Galima situacija, kad reguliavimo
apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos
formos aprašas nustatytais terminais Komisijai dar nėra

Neatsižvelgta.
Tarybos nuomone, 5 d. d. yra pakankamas paskelbti
informacijai ir ne per ilgas, kad tokia informacija
neprarastų aktualumo.
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pateiktas (nėra užbaigtas reguliuojamų ataskaitų auditas), todėl
ir jo viešas paskelbimas per 5 darbo dienas nuo pateikimo
Komisijai termino pabaigos nėra galimas.
8.3. Siūlome patikslinti Aprašo projekto 12.2.1 punktą ir Komentaras.
išdėstyti taip: „duomenis apie šilumos tiekimo veiklos Žr. 1.2. pastabos vertinime pateiktą komentarą.
pajamas“. Taip pat reikėtų Komisijos išaiškinimo ar pajamos Aprašo 12 punktas panaikintas.
turi būti skelbiamos bendrai už visą šilumos tiekimo veiklą (t.y.
vienu skaičiumi) ar skaidomos į verslo vienetus (pvz. gamyba,
perdavimas, mažmeninis aptarnavimas).
8.4. Neaišku kodėl Sąrašų (šilumos tiekėjas) 1.1 punkte yra Atsižvelgta.
nurodoma, kad turi būti skelbiama tik Komisijos vienašališkai
nustatyta šilumos kaina (kainos dedamosios) pirmiesiems
šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Pažymėtina, kad
pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams
dedamąsias gali nustatyti ir savivaldybės taryba. Tais atvejais,
kai dedamąsias nustato savivaldybės taryba, jas dar turi
patikrinti Komisija, o tai užtrunka tikrai ilgiau nei 5 darbo
dienas (analogiškai ir dėl Sąrašų (šilumos tiekėjas) 1.3 punkto
termino). Atsižvelgiant į paminėtą, manome, kad Sąrašų
(šilumos tiekėjas) 1.1 punktas turi būti tikslinamas, išdėstant
taip: „Komisijos vienašališkai Nnustatytąas šilumos kainąas
(kainos dedamąsias) pirmiesiems šilumos bazinės kainos
(kainos dedamųjų) galiojimo metams Arba naikinti Sąrašų
(šilumos tiekėjas) 1.1 punktą, nes 1.2 punkte yra nurodyta iš
esmės tas pats, kad turi būti viešai skelbiamos ir bazinės
dedamosios ir pirmųjų bazinių metų dedamosios.
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8.5. Manome, kad būtų tikslinga Aprašo projekto 18.1 punktą Atsižvelgta.
papildyti 18.1.16 papunkčiu, kuriame būtų numatyta, kad
Komisija savo interneto svetainėje nuolat skelbia ir įvykus
pasikeitimams, atnaujina asmenų, vykdančių veiklą, kuriai
reikalinga licencija, leidimas ar kuriems taikomos valstybės
reguliuojamos kainos privalomos viešinti informacijos sąrašus.
8.6. Bendrovė teikdama pastabas pirminiam Aprašo pakeitimo
projektui (2018-01-26 raštas Nr. 1.21-144), prašė Komisijos
išaiškinti kas laikytina kainos struktūra ir kokia forma ji turi
būti skelbiama, tačiau Komisija jokio komentaro nepateikė.
Todėl pakartotinai prašome paaiškinti kas konkrečiai turi būti
skelbiama dėl kainų ir tarifų struktūros, kas laikytina kainos
struktūra (Sąrašų (šilumos tiekėjas) 4 punktas).

Paaiškinimas:
Šilumos sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos
informacijos sąrašas nenustato naujų reikalavimų, o
palengvina informacijos apie viešai skelbiamą
informaciją suradimą.

8.7. Sąrašų (šilumos tiekėjas) 5 punkto stulpelyje „Nuoroda į Atsižvelgta.
teisės aktą“ nurodomas Informacijos, susijusios su energetikos
veikla, teikimo valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms
ir (ar) kitiems asmenims taisyklių 37 punktas, tačiau jis nėra
susijęs su reguliuojamos veiklos sąnaudų paskelbimu.
8.8. Bendrovė teikdama pastabas pirminiam Aprašo pakeitimo
projektui (2018-01-26 raštas Nr. 1.21-144), atkreipė Komisijos
dėmesį, kad tam tikros informacijos, reikalingos
nepriklausomiems šilumos gamintojams viešas skelbimas yra
perteklinis bei prašė atitinkamai pakoreguoti teisės aktus,
tačiau Komisija jokio komentaro nepateikė. Todėl pakartotinai
norime pabrėžti, kad įpareigojimas visiems be išimties šilumos
tiekėjams skelbti Sąrašų (šilumos tiekėjas) 6, 7, 9 , 10, 12, 13
punktuose nurodytą informaciją nepagrįstai didina

Neatsižvelgta.
Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado,
patvirtinto Komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr.
O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais
sąlygų sąvado patvirtinimo“, III skyrius, kuriuo
remiantis į sąrašą traukiama informacija, nustato
informacijos, suteikiančios galimybę potencialiam
nepriklausomam šilumos gamintojui tikslingiau
pasirinkti veiklos vykdymo vietą, skelbimą, t.y.
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administracinę naštą. Siūlome numatyti, kad Sąrašų (šilumos
tiekėjas) 6, 7, 9 , 10, 12, 13 punktuose nurodytą informaciją
turi skelbti tik tie šilumos tiekėjai, kurių centralizuoto šilumos
tiekimo sistemose, vadovaujantis Naudojimosi šilumos
perdavimo tinklais sąlygų sąvado, patvirtinto Komisijos 2015
m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6, nuostatomis, šilumą gamina
bent vienas nepriklausomas šilumos gamintojas. Pažymėtina,
kad analogiška nuostata yra numatyta ir Šilumos gamybos ir
(ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo 2 punkte.

informacija turi būti skelbiama nepriklausomai nuo to
ar šilumos tiekėjas centralizuoto šilumos tiekimo
sistemose gamina šilumą bent vienas nepriklausomas
šilumos gamintojas ar ne. Minėto sąvado 70, 76 ir 78
punktai reglamentuoja santykius tarp šilumos tiekėjų ir
nepriklausomų šilumos gamintojų, jei tokių santykių
nėra, tai ir nereikia viešai skelbti informacijos.

8.9. Sąrašų (karšto vandens tiekėjas) 3 punkte, stulpelyje Atsižvelgta.
„Pastabos“ netiksliai aprašyti karšto vandens kainų pakeitimo
veiksniai. Karšto vandens kainos keičiasi tame tarpe ir dėl
geriamojo vandens kainų pasikeitimo. Siūlome pastabą
išdėstyti taip: „Keičiant šilumos ir (ar) karšto vandens kainas:
Aatsižvelgdamos į nustatytas į nustatytas karšto vandens kainų
dedamąsias ir pakitusias geriamojo vandens ir šilumos kainas
šilumos kainos dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir
pakitusias perkamos šilumos kainas.
Paaiškinimas:
2015 m. birželio 19 d. Komisijos nutarimas Nr. O3-373
„Dėl 2015 m. rekomendacijų, susijusių su paslaugų
energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo,
nediskriminavimo ir kitiems teisės aktų nustatytiems
reikalavimas, patvirtinimo“ galioja tokia apimtimi,
kuria neprieštarauja Aprašui ir kitiems teisės aktams.
8.11. Sąrašuose nėra įtrauktas Energetikos įstatymo (25 Atsižvelgta.
straipsnio 5 dalis) įpareigojimas viešai skelbti įmonių valdymo
organų nariams nustatytą darbo užmokestį ir kitas su valdymo
8.10. Atsižvelgiant į atliekamus Aprašo pakeitimus, prašome
paaiškinti ar patvirtinus Aprašo projektą vis dar galios 201506-19 Komisijos nutarimu Nr. O3-373 patvirtintos 2015 m.
rekomendacijos, susijusios su paslaugų energetikos sektoriuje
kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems teisės
aktų nustatytiems reikalavimams ar jos bus keičiamos?
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organų narių funkcijomis susijusias išmokas. Taip pat nėra
įtrauktas įpareigojimas viešai skelbti finansines ataskaitas
(Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 26 str.).

