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TVARKOS APRAŠO

PROJEKTO

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) susipažino su Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) parengtu ir viešajai konsultacijai pateiktu
Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektu (toliau – Projektas).
Komisija Projekto lydraštyje nurodo, jog asmenų, vykdančių veiklą, kuriai reikalinga licencija,
leidimas, ar kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, patogumui Komisijos interneto
svetainėje numatoma skelbti privalomos viešinti informacijos sąrašus (derinimui pridedami sąrašai
pagal sektorius). Susipažinę su informacijos sąrašais, atkreipiame dėmesį į tai, kad tokiuose
sąrašuose turėtų būti pateikiamos aktualios nuorodos į galiojančias teisės aktų nuostatas (siūlytina
pakartotinai jas peržiūrėti). Pažymėtina ir tai, kad jei tokie informacijos sąrašai būtų naudojami
viešai skelbiamos informacijos kontrolei atlikti, Bendrovės nuomone, Komisija turėtų užtikrinti, jog
šie informacijos sąrašai būtų nuolatos atnaujinami ir papildomi, įvertinus tai, kad teisinis
reglamentavimas yra dinamiškas bei nuolatos kintantis.
Bendrovės pastabos ir pasiūlymai Projektui išdėstyti pastabų ir pasiūlymų lentelėje (pridedama),
kurią prašome įvertinti ir atsižvelgti.

PRIDEDAMA. Pastabų ir pasiūlymų lentelė, 3 psl., 1 egz.

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius

Augustas Dragūnas

Povilas Kazlauskas, tel. 8 688 95594, el. p. povilas.kazlauskas@le.lt

Klientų aptarnavimas:
Savitarnos svetainė www.manogile.lt
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
Informacija klientams tel. 1802* arba +370 611 21802

Administracija:
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt

Rekvizitai:
Įmonės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų
tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje: www.eso.lt
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Vitalija Rupulytė, tel. 8 616 47662, el. p. vitalija.rupulyte@eso.lt

VIDAUS NAUDOJIMO
1
AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ (TOLIAU – ESO) PASIŪLYMAI DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS
KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2019 m. birželio 5 d.
Aprašo nuostata

ESO komentaras

Siūlomas pakeitimas

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS
7. "Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su
nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus
konfidencialią informaciją kartą per metus, ne
vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių
metų pabaigos"

„Lietuvos energija“, UAB
2019-05-28 raštu Nr. SR_2019-54 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.

"Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus
išvada, išskyrus konfidencialią informaciją kartą per metus, ne vėliau kaip per
keturis šešis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos"

GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS
3. "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 1 d."

26. „Prašymo pasinaudoti gamtinių dujų laikymo
vamzdynuose paslaugomis formą ir prašymų
nagrinėjimo
procedūrą“.
Teisės
aktas:
Naudojimosi gamtinių dujų laikymo paslaugomis
kriterijų aprašo 11 punktas

„Lietuvos energija“, UAB
2019-05-28 raštu Nr. SR_2019-54 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.

"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."

Patikslinti sąrašą.
Pateiktas klaidingas teisės akto punkto numeris. Nurodytą informaciją atitinka
teisės akto 12 punktas.
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