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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 energijos tiekimas“ (toliau – Bendrovė) įvertino šiuo metu Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) viešam derinimui pateiktą Komisijos 2013 m.
gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriuo Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas išdėstomas
nauja redakcija (toliau – Aprašo projektas).
Bendrovė teikia pastabas ir pasiūlymus Aprašo projektui (pridedama).

Pridedama:
1. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ 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 projekto.
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UAB „LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS“ (TOLIAU – LET) 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
PROJEKTO
2019 m. birželio 5 d.
Eil
.
Nr.

1.

2.

Teisės akto nuostata

LET komentaras

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

Siūlomas pakeitimas

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 dienas 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
dienas nuo pateikimo Komisijai termino
pabaigos.“
GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS

„Asmuo, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą, skelbia“
4. GDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas Komisijos GDĮ 9 straipsnio 1 ir 2 dalys neapima tiekimo kainų,
patikrintas ir GDĮ 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas todėl siūlome išbraukti šį reikalavimą iš Asmens,
Komisijos nustatytas kainas.
turinčio gamtinių dujų tiekimo leidimą, sąrašo.
Reguliuojamų
paslaugų
kainos
skelbiamos
1

Išbraukti šią privalomą skelbti informaciją
iš Asmens, turinčio gamtinių dujų tiekimo
leidimą, sąrašo 4 eilutės.

Eil
.
Nr.

Teisės akto nuostata

5. Reguliuojamas kainas ir jų diferencijavimo
taisykles.
3.

LET komentaras

Siūlomas pakeitimas

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.
GDĮ 9 straipsnio 14 dalis apibrėžia reguliuojamų
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.
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Išbraukti šią privalomą skelbti informaciją
iš Asmens, turinčio gamtinių dujų tiekimo
leidimą, sąrašo 5 eilutės.
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