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SKELBTAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRASO

PAKEITIMO PROJEKTUI
Bendrov6), susipaZinusi su Valstybines kainq ir energetikos
Komisija) vie5ajai konsultacijai pateiktu Vie5ai skelbiamos informacijos

UAB ,,LITESKO" (toliau
kontroles komisijos (toliau

-

-

tvarkos apra5o pakeitimo projektu (toliau - Apra5as), teikia Sias pastabas bei pasiiilymus.
Patikslinti Apra54, ai5kiai numatant, kokiais atvejais Silumos tiekejo tinklapyje

l.
turi buti
skelbiama Apra5o 35.1.5-35.1.9,35.4.1 punktuose nurodl'ta informacija. lpareigojimas visiems be
i5imties Silumos tiekejams skelbti minetuose punktuose nurody4 informacij4 nepagristai didina
administracing naSq. Siiilome numaqti, kad Apra5o 35.1.5-35.1.9, 35.4.1 punktuose nurodyr4
informacij4 turi skelbti tik tie Silumos tiek6jai, kuriq centralizuoto Silumos tiekimo sistemose,
vadovaujantis Naudojimosi Silumos perdavimo tinklais sqlygq sqvado, patvirtinto Komisijos 2015 m.
sausio 19 d. nutarimu Nr. 03-6, nuostatomis, Silumq gamina bent vienas nepriklausomas Silumos
gamintojas. PaZymetina. kad analogiSka nuostata buvo numat,,ta ir Komisijos vie5oms konsultacijoms
teiktame Silumos supirkimo i5 nepriklausomq Silumos gamintojq tvarkos ir s4lygq apra5o projekte.
2. Patikslinti Apra5o 35.2.7 punkt4, aiSkiai numatant, kokiais atvejais Silumos tiekdjo
tinklapyje turi biiti skelbiama informacija apie atliktus pastato Sildymo ir kar5to vandens sistemos
eksploatavimo darbus, nes Sis reikalavimas taikytinas tik tiems Silumos tiekejams, kurie verCiasi sistemq
prieZiiiros (eksploatavimo) veikla.
3. Apra5o 35.3.1 ir 36.3.1 punktq reikalavimas prakti5kai neigyvendinamas bei dubliuoja
kituose Apra5o punktuose, tame tarpe 35.2.2 bi 36.2.2 punktuose nurodyq privalom4 skelbti
informacijq, todel siiilome juos naikinti. Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra labai didel6s apimties, jas
sudaro virS 20 priedq, kurie apima ne tik reguliuojamos veiklos duomenis bet ir kitus imonds duomenis.
Bet koks ataskaitq performatavimas, siekiant eliminuoti konfidencialiq irlar su kita nereguliuojama
veikla susijusi4 informacija, nebeatitiks ataskaitq turinio, d6l kurio pasisako nepriklausomas auditorius.
Be to, reguliaciniq ataskaitos / informacija jose yra skirta i5imtinai reguliuojanCiq institucijq
naudojimuir, bet ne vieSam paskelbimui. Neturint reikalingq Zinig, reguliuojamos veiklos ataskaitose
pateikiama informacija gali biiti sutraktuota netinkamaiAlaidingai. Silumos iikio istatymo 30 str. l3 d.
numato pareigq licencijuotos veiklos tiekejam s ,,viefldi skelbti duomenis apie iilumos gamybos ir
iilumos perdavimo sqnaudas", o ne reguliuojamos veiklos ataskaitas. Minetq istatymo nuostat4 /
I

Vadovaujantis Silumos kainq nustatymo metodikos 10.6 punktu reguliuojamos veiklos ataskaitos turi atitiki
naudingumo principq kuris suprantamas, kaip,kad ,. Ukio subje*.tas turi parengti ir tailEti tokiq Reguliqvino apskaitos
sisremq, kurios teikiama informacua bit4 issami lin*sma naudotl lr saor.ntamr los infomaciios gavelrms tiek Ohio
subjekto viduje. tiek uijo ribq".
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ipareigojim4 vieSai skelbti reguliuojamq veiklq (Silumos ir karSto vandens tiekimo) sqnaudas iwirtinta
Apraso 35.2.2, 36.2.2 prnkt^i, todal Apra5o 35.3.1 ir 36.3.1 punktai laikytini pertekliniais minetos
istatymo nuostatos igyvendinimui.
Jei i 5i Bendrov6s sitilym4 nebus atsiZvelgta, pra3ome detalizuoti, kas laikltina metinemis
reguliuojamos veiklos ataskaitomis, nurodyi konkredius Silumos kainq nustatymo metodikos priedus.
Taip pat biitina atkreipti d6mesi, jog minetuose 35.3 bei 36.3 punktuose numatytas terminas,
t.y. iki geguZes I d. paskelbti metines reguliuojamos veiklos ataskaitas bei finansines ataskaitas yra
neobjektyvus:
pagal galiojandius istatymus finansines imonds ataskaitos turi biiti patvirtintos iki geguZ6s I
d., tadiau dar yra reikalingas objektyvus terminas Siq ataskaitq paskelbimui. Si0lome
finansiniq ataskaitq paskelbimui vieSai numatyti analogiSka terminq, koks jis yra numatytas
finansiniq ataskaitq pateikimui juridiniq asmenq registrui, t.y. ne veliau kaip iki geguZis 3l
d. (Akciniq bendroviq istatymo 58 str. 3 d.);
atkreiptinas demesys, jog reguliuojamos veiklos ataskaitos nera tvirtinamos nepawirtinus
finansiniq ataskaitq, reguliuojamos veiklos ataskaitose yra remiamasi finansinemis
ataskaitomis. Kaip jau buvo mineta, finansin€s ataskaitos yra tvirtinamos iki geguZes I d.,
tik po to gali buti wirtinamos ir skelbiamos reguliuojamos veiklos ataskaitos. Esant tokioms
aplinkybems si[lome, reguliuojamos veiklos ataskaitq paskelbimo termin4 pakeisti i
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(PraSome Komisijos detalizuoti, kas pagal Apra3o 35.4.4 ir 36.4 punktus laikyina Silumos
ir kar5to vandens kainos strukttira ir kokia forma ji turi buti pateikiama.
Patikslinti Apra5o 36.2.2 punktq, aiSkiai numatant, kokiais awejais karSto vandens tiekejo
tinklapyje turi biiti skelbiama informacija apie atliktus kar5to vandens sistemos eksploatavimo darbus,
nes 5is reikalavimas taikytinas tik tiems karito vandens tiekejams, kurie verdiasi sistemq prieZi[ros
(eksploatavimo) veikla
Patikslinti ApraSo 42.3.3 punktq vietoj ,,iki kiekvieno m€nesio 20 dienos", ira5ant ,, ifi
kiekvieno m€nesio l7 dienos". Siuo metu nurodyas terminas neatitinka Apra5o 35.4.3 reikalavimo.
Palyginamqiq Silumos gamybos s4naudq apskaiCiavimui (iki einamojo menesio l8 d.) biitina Komisijos
vie5ai skelbiama informacija apie kuro kainas.
Patikslinti Apra5o 35.1.7 punkt4, konkrediai nurodant kokie termofikacinio vandens
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kokybes rodikliai turi biiti atskleisti, kad reikalavimas b0tq laikomas tinkamai igyvendintu.
Termofikacinio vandens kokybg apibreZia Elektriniq ir elektros tinklq eksploatavimo taisykliq 742 ir
743 punktai, kuriuose yra numatyti koky\ atitinkantys parametrai. Ar, vadovaujantis Siuo Apraiu visus
mindtame teises akte nurodyus parametrus biitina skelbti vieSai?
8. Patikslinti Apra5o 35.1.10 punkq, konkrediai nurodant kas laikyina sistemq ir tinklq
eksploatavimu, kokie rodikliai turi buti atskleisti, kad reikalavimas biltq laikomas tinkamai igyvendintu.
9. N€ra ai5kus Apra5o 36.1.3 punkto reikalavimas karSto vandens tiekejui skelbti prijungimo
prie sistemq kainas. Pra5ome detalizuoti kas tai per prijungimo prie sistemq mokestis ir kokiais atvejais
jis renkamas.
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