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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 DERINIMO
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (toliau – Bendrovė) 2017 m. gruodžio 27 d. gavo Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) raštą dėl Komisijos parengto ir viešai
konsultacijai pateikto 2013 m. gruodžio 27 d. Komisijos nutarimo Nr. O3-761 dėl Viešai
skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projekto (toliau – Aprašo projektas), kuriuo
Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas išdėstomas nauja redakcija. Bendrovė žemiau
teikia konkrečias pastabas ir pasiūlymus Aprašo projekto tikslinimui:
1) Siekiant suvienodinti viešai skelbiamos informacijos atskleidimą gamtinių ir elektros
energetikos sektoriuose, siūlome suvienodinti metinių reguliuojamos veiklos ataskaitų
teikimą, ir patikslinti Aprašo projekto 12.2.5.2 punktą atitinkamai:
„12.2.5.2. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą su nepriklausomo auditoriaus išvada,
išskyrus konfidencialią informaciją“;
Atitinkamai tikslintini ir kiti Aprašo projekto II skyriaus, reglamentuojančio asmenų,
veikiančių dujų sektoriuje, viešai skelbiamą informaciją, punktai, kuriuose referuojama į
„metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą“. Atkreipiame dėmesį, jog remiantis Aprašo
projekto III, reglamentuojančio asmenų, veikiančių elektros energetikos sektoriuje, viešai
skelbiamą informaciją, tokie asmenys turi skelbti metines reguliuojamos veiklos ataskaitas
su nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją.
2) Aprašo projekto 13.1 punkte nustatyta, kad „asmuo, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą,
rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą
informaciją, nuolat skelbia <...>informaciją apie verslą ar įrenginius, kuriuos jis, jo
patronuojančioji ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus
visiškai arba iš dalies atsako tas rinkos dalyvis ar įmonė“, tuo tarpu Komisijos 2016 m.
gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450 patvirtintose „Prekybos elektros energija ir gamtinėmis
dujomis priežiūros taisyklėse“ nustatyta, kad tokią, viešai neatskleistą turimą informaciją
atskleidžia tik tie ūkio subjektai, kurie yra pirminiai informacijos savininkai (9 punktas),
todėl siūlome atitinkamai pakoreguoti ir Aprašo projekto 13 punktą, nurodant, kad:
„13. Asmuo, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą, kaip pirminis informacijos
savininkas, rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai
neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos operatorius, nuolat skelbia tokią
informaciją:“
Atsižvelgiant į Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių
reikalavimus, atitinkamai tikslintinos analogiškos Aprašo projekto nuostatos.
3) Atitinkamai, įvertinus Komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450 patvirtintų
Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių nuostatas (8.2
punktas), siūlytina Aprašo projekto 13.2. ir 13.3. punktus išdėstyti sekančiai:
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„13.2. informacija, susijusi su neplaniniais gavybos šaltinių, perdavimo režimo, tiekimo
šaltinių ribojimais, kurie 20 procentų pakeičia gavybos, biodujų gamybos, perdavimo,
tiekimo paros dujų kiekį;
13.3 informacija, susijusi su planiniais gavybos, biodujų gamybos, perdavimo, skirstymo
režimo bei tiekimo šaltinių ribojimais, dėl kurių gali būti 20 procentų sumažintas, apribotas
arba nutrauktas tiekimo paros dujų kiekis;“
4) Taip pat norėtume atkreipti Komisijos dėmesį, kad atsižvelgiant į Komisijos 2016 m.
gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450 patvirtintų Prekybos elektros energija ir gamtinėmis
dujomis priežiūros taisyklių nuostatas, kaip neatitinkantys šiose taisyklėse nustatytų viešai
neatskleistos informacijos viešinimo reikalavimų, turėtų būti pakeisti ir kiti Aprašo projekto
punktai, susiję su viešai neatskleistos informacijos atskleidimu tiek gamtinių dujų, tiek
elektros energetikos srityse.

Generalinis direktorius

Mantas Mikalajūnas

Dangyra Valaikaitė, tel. (8 5) 278 2871, el.p. dangyra.valaikaite@ldtiekimas.lt

2

