VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Pagal adresatų sąrašą

Nr.

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
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2017 m. gruodžio
22 d. raštu Nr. R2-(EA)-3414 „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“ parengė ir pateikė derinti 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). Viešoji konsultacija vyko nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki
2018 m. sausio 22 d. Pastabas Aprašo projektui pateikė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba, UAB „Litesko“, AB „Litgrid“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos
Respublikos finansų ministerija, UAB „Baltpool“, UAB „Litgas“, Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Orlen Lietuva“, UAB „Get Baltic“, AB „Amber
Grid“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Šiaulių
vandenys“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Aukštaitijos vandenys“, AB „Inter Rao Lietuva“,
UAB „Vilniaus vandenys“, Lietuvos banko priežiūros tarnyba.
Komisija, įvertinusi pirmosios viešosios konsultacijos metu gautas institucijų ir įmonių
pastabas, teikia Aprašo projektą pakartotinei konsultacijai. Projekte po pirmosios viešosios
konsultacijos numatyti šie pagrindiniai pakeitimai:
1. Aprašo projekte atsisakyta nuostatų, kurios reglamentuotos kituose teisės aktuose, jei jos
jų nepatikslina ir (ar) nepapildo.
2. Aprašo projekte patikslintas skelbiamos informacijos turinys, periodiškumas bei atlikti
redakcinio pobūdžio pakeitimai.
Taip pat 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).
Aprašo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje
sistemoje (toliau – TAIS) ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Komisija,
vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų
projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo
konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių
patvirtinimo“, 13 punktu prašo Aprašo projektui pastabas ir pasiūlymus pateikti per 10 darbo dienų
nuo Aprašo projekto paskelbimo TAIS dienos paštu (Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223), faksu (8
5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per TAIS.
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Aprašo projekto rengėjai – Komisijos Šilumos ir vandens departamento Ekonominės
analizės skyriaus patarėjas Andrius Stulpinas, tel. (8 5) 213 3628, el. p. andrius.stulpinas@regula.lt,
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė, tel. (8 5)
213 9324, el. p. renata.bartasiute@regula.lt ir vyr. specialistė Inesa Zubovienė, tel. (8 5) 213 9324,
el. p. inesa.zuboviene@regula.lt, Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė Lina
Karpavičiūtė, tel. (8 5) 250 6183, el. p. lina.karpaviciute@regula.lt, Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė, tel. (8 5) 213 5241, el. p. ramute.cirulyte@regula.lt.
PRIDEDAMA:
1. Komisijos nutarimo „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, patvirtinto
2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-761
„Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 8 lapai.
2. Komisijos nutarimo „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, patvirtinto
2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3-761
„Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo
lentelė, 40 lapų.
3. Privalomos viešinti informacijos sąrašai (pagal sektorius), 88 lapai.

Komisijos pirmininkė

A. Stulpinas, tel. (8 5) 213 3628, el. p. andrius.stulpinas@regula.lt

Inga Žilienė
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VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019RAŠTO NR.
ADRESATŲ SĄRAŠAS
1. Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija, el. p. info@aega.lt
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, el. p. info@enmin.lt
3. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, el. p. info@ateitiesenergija.lt
4. Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, el. p. info@lnsga.lt
5. Lietuvos pramonininkų konfederacija, el. p. info@lpk.lt
6. Lietuvos savivaldybių asociacija, el. p. bendras@lsa.lt
7. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, el. p. info@lsta.lt
8. „Nordic Power Management“, el. p. visita@vbgrupe.lt
9. AB ,,Klaipėdos vanduo“, el. p. ofisas@vanduo.lt
10. AB „Achema“, el. p. info@achema.com
11. AB „Akmenės cementas“, el. p. info@cementas.lt, sekretoriatas@cementas.lt
12. AB „Energijos skirstymo operatorius“, el. p. info@eso.lt
13. AB „Grigeo“, el. p. info@grigeo.lt
14. AB „INTER RAO Lietuva“, el. p. info@interrao.lt
15. AB „Jonavos šilumos tinklai“, el. p. jst.centras@jonavosst.lt
16. AB „Kauno energija“, el. p. info@kaunoenergija.lt
17. AB „Klaipėdos energija“, el. p. klenergija@klenergija.lt
18. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, el. p. info@le.lt
19. AB „Lifosa“, el. p. info@lifosa.com
20. AB „Litgrid“, el. p. info@litgrid.eu
21. AB „ORLEN Lietuva“, el. p. post@orlenlietuva.lt
22. AB „Panevėžio energija“, el. p. bendrove@pe.lt
23. AB „Panevėžio stiklas“, el. p. info@paneveziostiklas.lt
24. AB „Prienų šilumos tinklai“, el. p. siltinklai@gmail.com
25. AB „Simega“, el. p. info@simega.lt
26. AB „Šiaulių energija“, el. p. info@senergija.lt
27. AB „Vilniaus baldai“, el. p. jonas.krutinis@vilniausbaldai.lt
28. A. En. Slovensko s.r.o., el. p. jaroslav.drotar@a-en.com, scheduling@a-en.com
29. ALPIQ ENERGY SE, el. p. info.ltu@alpiq.com
30. AXPO Nordic, AS, el. p. Aivaras.Simkunas@axpo.com
31. DANSKE COMMODITIES A/S, el. p. all_marketaccess@danskecommodities.com
32. EDF Trading Limited, el. p. enquiries@edftrading.com
33. Eesti Energia AS, el. p. info@energia.ee
34. Energi Danmark AS, el. p. handelsbord-group@energidanmark.dk
35. Energy Supply EOOD, el. p. office@energysupply-bg.com
36. In Commodities A/S, el. p. mail@in-commodities.com
37. Individuali Emilijos Kaminskienės įmonė, el. p. birutekam81@yahoo.com
38. Individuali Juozo Oleko įmonė „Liepsnelė“, el. p. olekasj@gmail.com
39. Jotainių socialinės globos namai, el. p. jotainiupensionatas@takas.lt
40. Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija, el. p. pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
41. Prūdiškių socialinės globos namai, el. p. prudiskes.p@gmail.com
42. SĮ ,,Simno komunalininkas“, el. p. info@simnokomun.lt

4
43. Skemų socialinės globos namai, el. p. info@skemai.lt
44. „SPECTRUM BALTIC“ SIA, el. p. paulahwesko@gmail.com
45. UAB ,,Akmenės vandenys“, el. p. info@akmenesvandenys.lt
46. UAB ,,Anykščių vandenys“, el. p. anykvanduo@anyksciuvandenys.lt
47. UAB ,,Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“, el. p. arvi@mail.lt
48. UAB ,,Aukštaitijos vandenys“, el. p. info@avandenys.lt
49. UAB ,,Baisogalos bioenergija“, el. p. info@biokatilas.lt
50. UAB „Baltpool”, el. p. info@baltpool.eu
51. UAB ,,Birštono vandentiekis“, el. p. bvandentiekis@yahoo.com
52. UAB ,,Biržų vandenys“, el. p. info@birzuvandenys.lt
53. UAB „Dainavos elektra“, el. p. info@dainavoselektra.lt
54. UAB ,,Didžiasalio komunalinės paslaugos“, el. p. info@dkp.lt
55. UAB ,,Druskininkų vandenys“, el. p. info@drusvand.lt
56. UAB ,,Dzūkijos vandenys“, el. p. dzukvand@vandenys.lt
57. UAB ,,Elektrėnų komunalinis ūkis“, el. p. administracija@eku.lt
58. UAB „GET Baltic“, el. p. info@getbaltic.com
59. UAB ,,Giraitės vandenys“, el. p. giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt
60. UAB ,,Ignalinos vanduo“, el. p. ign.vanduo@erdves.lt
61. UAB ,,Jonavos vandenys“, el. p. administracija@jonavosvandenys.lt
62. UAB ,,Joniškio vandenys“, el. p. joniskio.vandenys@joniskis.lt
63. UAB ,,Jurbarko vandenys“, el. p. info@jurbarkovandenys.lt
64. UAB ,,Kaišiadorių vandenys“, el. p. info@kaisiadoriuvandenys.lt
65. UAB ,,Kalvarijos komunalininkas“, el. p. kalv.kom@gmail.com
66. UAB ,,Kauno vandenys“, el. p. ofisas@kaunovandenys.lt
67. UAB ,,Kazlų Rūdos komunalininkas“, el. p. komunalininkas@kazluruda.ot.lt
68. UAB ,,Kėdainių vandenys“, el. p. admin@kedainiuvandenys.lt
69. UAB ,,Kelmės vanduo“, el. p. info@kelmesvanduo.lt
70. UAB ,,Kretingos vandenys“, el. p. info@kretingosvandenys.lt
71. UAB ,,Kupiškio vandenys“, el. p. info@kupiskiovandenys.lt
72. UAB ,,Kuršėnų vandenys“, el. p. kursenuvandenys@uabkv.lt
73. UAB ,,Lazdijų vanduo“, el. p. lazdijai@lazdijuvanduo.lt
74. UAB ,,Mažeikių vandenys“, el. p. mazvandenys@mvandenys.lt
75. UAB ,,Molėtų vanduo“, el. p. info@moletuvanduo.lt
76. UAB ,,Nemėžio komunalininkas“, el. p. nkomunalininkas@takas.lt
77. UAB ,,Neringos vanduo“, el. p. nvanduo@nvanduo.w3.lt
78. UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis“, el. p. info@pabradesku.lt
79. UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis“, el. p. komunalinis@pagegiai.lt
80. UAB ,,Pakruojo vandentiekis“, el. p. info@vandentiekis.com
81. UAB ,,Palangos vandenys“, el. p. ofisas@palangosvandenys.lt
82. UAB ,,Pasvalio vandenys“, el. p. pasv.vanduo@takas.lt
83. UAB ,,Plungės vandenys“, el. p. direktorius@plungesvandenys.lt
84. UAB ,,Prienų vandenys“, el. p. info@prienuvandenys.lt
85. UAB ,,Radviliškio vanduo“, el. p. administracija@radvanduo.lt
86. UAB ,,Raseinių vandenys“, el. p. vandenys@raseiniai.lt
87. UAB ,,Rietavo komunalinis ūkis“, el. p. komunalinis@rietkom.lt
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88. UAB ,,Rokiškio vandenys“, el. p. info@rokvandenys.lt
89. UAB ,,Skuodo vandenys“, el. p. info@skuodovandenys.lt
90. UAB ,,Sūduvos vandenys“, el. p. info@suduvosvandenys.lt
91. UAB ,,Šakių vandenys“, el. p. sakiu.vandenys@sakvan.eu
92. UAB ,,Šiaulių vandenys“, el. p. office@siauliuvandenys.lt
93. UAB ,,Šilalės vandenys“, el. p. info@silalesvandenys.lt
94. UAB ,,Šilutės vandenys“, el. p. vandenys@silutes-vandenys.lt
95. UAB ,,Širvintų vandenys“, el. p. info@sirvintuvandenys.lt
96. UAB ,,Tauragės vandenys“, el. p. administracija@tauragesvandenys.lt
97. UAB ,,Telšių vandenys“, el. p. info@telsiuvandenys.lt
98. UAB ,,Trakų vandenys“, el. p. kanceliarija@trakuvandenys.lt
99. UAB ,,Ukmergės vandenys“, el. p. admin@ukvand.lt
100. UAB ,,Utenos vandenys“, el. p. info@utenosvandenys.lt
101. UAB ,,Varėnos vandenys“, el. p. info@varenosvandenys.lt
102. UAB ,,Vilkaviškio vandenys“, el. p. info@vilkvand.lt
103. UAB ,,Vilniaus vandenys“, el. p. info@vv.lt
104. UAB ,,Zarasų vandenys“, el. p. vandenys@zarasai.lt
105. UAB „Abotis“, el. p. abotisvj@gmail.com
106. UAB „Akmenės energija“, el. p. info-nae@e-energija.lt
107. UAB „Aldec General“, el. p. aldecgeneral@gmail.com
108. UAB „Amika LT“, el. p. info@amika.lt
109. UAB „Anykščių šiluma“, el. p. info@anyksciusiluma.lt
110. UAB „Autoidėja“, el. p. info@autoideja.lt
111. UAB Axton Commodities, el. p. aldevinas.burokas@axtoncommodities.com
112. UAB „Balterma ir ko“, el. p. info@balterma.lt
113. AB „Klaipėdos mediena“, el. p. info@mediena.lt
114. UAB „Berlainių vėjas“, el. p. ricardas@relektra.lt
115. UAB „Bio zona“, el. p. info@biozona.lt
116. UAB „Birštono šiluma“, el. p. info@birstonosiluma.lt
117. UAB „Danpower Baltic Biruliškių“, el. p. info@danpowerbaltic.lt
118. UAB „Danpower Baltic Pakalniškių“, el. p. info@danpowerbaltic.lt
119. UAB „Danpower Baltic Paneriškių“, el. p. info@danpowerbaltic.lt
120. UAB „Danpower Baltic Taika elektrinė“, el. p. info@danpowerbaltic.lt
121. UAB „Danpower Baltic Taika“, el. p. info@danpowerbaltic.lt
122. UAB „Danpower Baltic Zietelos“ , el. p. info@danpowerbaltic.lt
123. UAB „Denvola“, el. p. uabdenvola@gmail.com
124. UAB „Dirbtinis pluoštas“, el. p. dp@dp.lt
125. UAB „Dolaurus“, el. p. m.poliakov@dolaurus.lt
126. UAB „E Tinklas“, el. p. info@etinklas.eu
127. UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“, el. p. eiskom@gmail.com
128. UAB „EG Energija“, el.p. info@egenergija.lv
129. UAB „EKO TERMO“, el. p. info@kurana.lt
130. UAB „Ekopartneris“, el. p. info@ekopartneris.lt
131. UAB „Ekoresursai“, el. p. nh@newheat.lt
132. UAB „Elektrum Lietuva“, info@elektrum.lt
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172.
173.
174.
175.
176.
177.

UAB „ELENER“, el. p. info@elener.lt
UAB „Enefit“, el. p. info@enefit.lt
UAB „Energidas“,el. p. info@energidas.lt
UAB „Energridas“, el. p. vadimgusev1@gmail.com
UAB „Energijos kodas“, el. p. info@energijoskodas.lt
UAB „Energijos parkas“, el. p. info@energijosparkas.lt
UAB „Energijos prekyba“, el. p. info@energijosprekyba.lt
UAB „Energijos tiekimas“, el. p. info@etiekimas.lt
UAB „Energijos tiekimo centras“, el. p. biuras24@gmail.com
UAB „ENERTY“,el. p. info@enerty.lt
UAB „ENG“, el. p. info@englt.lt
UAB „Foksita“, el. p. a.v.stasiukynas@gmail.com
UAB „Fonas“, el. p. info@uabfonas.lt
UAB „Fortis Energy“,el. p. info@fortisenergy.lt
UAB „Fortum Joniškio energija“, el. p. joniskio.energija@fortum.lt
UAB „Fortum Klaipėda“, el. p. fortum.klaipeda@fortum.com
UAB „Fortum Švenčionių energija“, el. p. fortum.svencionys@fortum.lt
UAB „GA Joniškis“ el. p. info@danpowerbaltic.lt
UAB „Grunis“, el. p. info@grunis.lt, arvydas.birzinis@gmail.com
UAB „Home Group“, el. p. info@homegroup.lt
UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, el. p. info@igst.lt
UAB „Imlitex“, elektra@imlitex.lt, dominykas.kryzevicius@imlitex.com, info@imlitex.lt
UAB „Inregnum“, el. p. info@inregnum.lt, ceo@inregnum.lt
UAB „Inservis“, el. p. prieziura@inservis.lt
UAB „Intergates“, el. p. info@autoideja.lt
UAB „Kaišiadorių šiluma“, el. p. centras@kaisiluma.lt
UAB „KARDOS“, el. p. uabkardos@gmail.com
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, el. p. info@kte.lt
AB „Klaipėdos baldai“, el .p. Zita.Luzaitiene@klaipedosbaldai.lt
UAB „Kodiani elektros tiekimas“, el. p. info@kodiani.com
UAB „Kretingos šilumos tinklai“, el. p. info@kresiti.lt
UAB „Kurana“, el. p. info@kurana.lt
UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“, el. p. info@kursenai-ku.lt
UAB „Lazdijų šiluma“, el. p. lazdijust@is.lt
UAB „Lerenta“, el. p. info@fin.lt
UAB „Litesko“, el. p. info@litesko.lt
UAB „Lorizon Energy“, el. p. ig@gdci.eu
UAB „Marisa“, el. p. info@marisa.lt
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, el. p. info@mst.lt
UAB „Metaloidas“, el. p.metaloidas@metaloidas.lt
UAB „Green Genius“, info@greengenius.lt
UAB „Molėtų šiluma“, el. p. ms@moletusiluma.lt
UAB „Nemenčinės komunalininkas“, el. p. info@nemenkom.lt
UAB „Nominus“, el. p. info@nominus.lt
UAB „Pakruojo šiluma“, el. p. pakruojo.siluma@gmail.com
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UAB „Palangos šilumos tinklai“, el. p. info@palangosst.lt
UAB „Petrašiūnų katilinė“, el. p. petrasiunu.katiline@kaunoenergija.lt
UAB „Plungės bioenergija“, el. p. bioenergija@zebra.lt
UAB „Plungės šilumos tinklai“, el. p. info@plungessiluma.lt
UAB „Pramonės energija“, el. p. pramone@e-energija.lt
UAB „Prasila“, el. p. darius@semenas.lt
UAB „Raseinių šilumos tinklai“, el. p. info@raseiniust.lt
UAB „Relektra“, el. p. ricardas@relektra.lt
UAB „Roalsa“, el. p. roalsa@gmail.com
UAB „Skuodo šiluma“, el. p. info@skuodosiluma.lt
UAB „Šakių šilumos tinklai“, el. p. info@sakiusiluma.lt
UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“, el. p. sst.direktorius@etanetas.lt
UAB „Šilalės šilumos tinklai“, el. p. info@sstinklai.lt
UAB „Šilutės šilumos tinklai“, el. p. info@silutesst.lt
UAB „Širvintų šiluma“, el. p. siluma@sirvintusiluma.lt
UAB „Tauragės šilumos tinklai“, el. p. info@tst.lt
UAB „Trakų energija“, el. p. info-te@e-energija.lt
UAB „Tvarkyba“, el. p. tvarkyba@gmail.com
UAB „Ukmergės katilinė“, el. p. ingrida.zukauskiene@ukmergeskatiline.lt
UAB „Ukmergės šiluma“, el. p. administratore@ukmergessiluma.lt
UAB „Utenos šilumos tinklai“, el. p. siluma@ust.lt
UAB „Vaizga“, el. p. info@vaizga.lt
UAB „Vakarų techninė tarnyba“, el. p. vtt@wsy.lt
UAB „Varėnos šiluma“ el. p. info@vsiluma.lt
UAB „Vilniaus šilumos tinklai“, el. p. info@chc.lt
UAB „Visagino linija“, el. p. zydrunas.karla@visaginolinija.lt
UAB „Žemaitijos energija“, el. p. info@zenergija.lt
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, el. p. tarnyba@vvtat.lt
SĮ „Visagino energija“, el. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt
VšĮ ,,Antazavės vanduo“, el. p. antazavesabc@gmail.com
VšĮ ,,Velžio komunalinis ūkis“, el. p. info@velziokomunalinis.lt
VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, el. p. info@alantostvm.lt
AB „Amber Grid“, el. p. info@ambergrid.lt
AB agrofirma „Josvainiai“, el. p. agrojosvainiai@mail.lt
UAB „Intergas“, el. p. vilnius@intergas.lt
UAB „Fortum Heat Lietuva“, el. p. info@fortum.lt;
AB „Klaipėdos nafta“, el. p. info@oil.lt
UAB „Dujotekana“, el. p. info@dujotekana.lt
UAB „Haupas“, el. p. info@haupas.com
UAB „Scener“ el. p. info@scener.eu
UAB „Geros dujos“, el. p. info@gerosdujos.lt
UAB „LITGAS“, el. p. info@litgas.lt
UAB „European Gas Trading Group“, el. p. saulius@sektorius.lt
UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, el. p. info@letiekimas.lt
UAB „Vokadis“, el. p. info@vokadis.lt
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224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.

UAB koncernas „Achemos grupė“, el. p. info@achemosgrupe.lt
UAB „MET Lithuania“, el. p. backoffice.metlit@met.com
AS „Latvijas Gaze“, el. p. info@lg.lv
„Verum Plus“ AG, el. p. f.constatino@verum-plus.ch
UAB „JetGas“, el. p. janek.parkman@jetgas.ee
UAB „Achema Gas Trade“, el. p. g.vasauskas@achema.lt
UAB „Arontera“, el. p. uabarontera@gmail.com
CRYOGAS M&T POLAND S. A., el. p. biuro@cryogas.pl
ČEZ, a. s., el. p. cez@cez.cz
AS AJ Power Gas, el. p. gaze@ajpower.lv
SIA AJ Power, el. p. info@ajpower.lv
UAB „SG dujos“, el. p. info@sgdujos.lt
UAB „VIVA GRID“, el. p. info@vivagrid.lt
UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“, el. p. info@krenergija.lt
UAB „Radviliškio šiluma“, el. p. info@radsiluma.lt
UAB „Druskininkų butų ūkis“, el .p. admin@dbu.lt
UAB „Visagino Būstas” el .p. v_bustas@visaginobustas.lt
UAB „Miesto energija“, el. p. info-ue@e-energija.lt
UAB „Karlų katilinė“, el. p. karlu@e-energija.lt
UAB „Kirtimų katilinė“, el. p. kirtimu@e-energija.lt
UAB Kauno termofikacijos elektrinė, el. p. info@kte.lt
UAB “Forest investment” , el. p. Liudas.Stembra@baltcap.com
UAB „Biokuro energija“, el. p. almantas.vinikas@gmail.com

Projektas
VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
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. d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 17 punktu,
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies
7 punktu ir 26 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės
skyriaus 2019 m.
pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a :
1. Pakeisti Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą
Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2. Nustatyti, kad:
2.1. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 1 punkto
redakcija:
„1. Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
asmenų, vykdančių veiklą, kuriai reikalinga licencija, leidimas, ir (ar) kuriems taikomos valstybės
reguliuojamos kainos, taip pat nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – Asmenys) ir Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) viešai privalomos skelbti informacijos apie
reguliuojamą veiklą reikalavimus.“
2.2. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 2 punkto
redakcija:
„2. Šis Aprašas taikomas Tarybai ir Asmenims, vykdantiems reguliuojamą veiklą, išskyrus
Aprašo 8 punkte nurodytiems Asmenims, kurie gamtines dujas perka arba parduoda tik gamtinių
dujų biržoje.“
2.3. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 3.2 punkto
redakcija:
„3.2. Pasikeitus reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos
formos aprašui Asmenys jį viešai skelbia per 5 darbo dienas nuo pateikimo Tarybai termino
pabaigos.“
2.4. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 4 punkto
redakcija:
„4. Asmenų interneto svetainėse turi būti skelbiama tik aktuali ir teisinga Apraše nurodyta
informacija lietuvių kalba. Asmenys, neturintys savo interneto svetainių, Apraše nurodytą
informaciją skelbia savivaldybių, kurių teritorijose vykdo reguliuojamą veiklą, interneto svetainėse
arba teikia prašymą viešai skelbti ir (ar) tikslinti informaciją Tarybai, kuri gautą informaciją
paskelbia savo interneto svetainėje. Už prašyme viešai skelbti nurodytos informacijos pateikimą
laiku ir teisingumą atsako Asmenys, kurių informacija yra skelbiama. Taryba iš Asmenų gautą
viešai skelbiamą informaciją paskelbia/atnaujina per 5 darbo dienas.“
2.5. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo V skyriaus
pavadinimo redakcija:
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„V SKYRIUS
TARYBOS VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SKELBIMO MASTAS, TVARKA IR
SĄLYGOS“
2.6. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 17 punkto
redakcija:
„17. Taryba, neatskleisdama informacijos, kuri laikoma komercine (gamybine) ar profesine
paslaptimi, apie atskirus rinkos dalyvius ar atskirus sandorius, Tarybos interneto svetainėje skelbia
informaciją, padedančią užtikrinti rinkos skaidrumą, konkurencingumą ir kontrolę.“
2.7. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 18 punkto
pirmosios pastraipos redakcija:
„18. Taryba savo interneto svetainėje:“
2.8. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo
18.1.4 papunkčio redakcija:
„18.1.4. tais atvejais, kai Taryba atlieka gerą praktinį pavyzdį turinčių Lietuvos ir/ar
Europos Sąjungos šalių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamąją analizę, ji
skelbiama Tarybos tinklalapyje ne vėliau kaip prieš savaitę iki reguliuojamų kainų gamtinių dujų
sektoriuje nustatymo;“
2.9. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo
18.1.6 papunkčio redakcija:
„18.1.6. Tarybos nustatytus alternatyvaus šilumos šaltinio techninius-ekonominius
rodiklius;“
2.10. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 19 punkto
redakcija:
„19. Tarybai kituose teisės aktuose gali būti nustatyti papildomi reikalavimai viešai
skelbiamai informacijai.“
2.11. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 20 punkto
redakcija:
„20. Tais atvejais, kai Taryba, gavusi listinguojamos energetikos įmonės informaciją,
nurodytą kaip konfidencialią ir viešai neatskleistą, pagal teisės aktų reikalavimus privalo šią
informaciją paviešinti, prieš skelbdama šią informaciją viešai, Taryba informuoja energetikos
įmonę.“
2.12. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 22 punkto
redakcija:
„22. Tarybos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Aprašą gali būti skundžiami teisės aktų
nustatyta tvarka.“

Komisijos pirmininkas
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PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu
Nr. O3-761
(Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos
2019 m.
d. nutarimo Nr. O3Eredakcija)
VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų,
vykdančių veiklą, kuriai reikalinga licencija, leidimas, ir (ar) kuriems taikomos valstybės
reguliuojamos kainos, taip pat nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – Asmenys) ir Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) viešai privalomos skelbti informacijos
apie reguliuojamą veiklą reikalavimus.
2. Šis Aprašas taikomas Komisijai ir Asmenims, vykdantiems reguliuojamą veiklą, išskyrus
Aprašo 8 punkte nurodytiems Asmenims, kurie gamtines dujas perka arba parduoda tik gamtinių
dujų biržoje.
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 darbo 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 darbo dienas nuo pateikimo Komisijai termino
pabaigos.
4. Asmenų interneto svetainėse turi būti skelbiama tik aktuali ir teisinga Apraše nurodyta
informacija lietuvių kalba. Asmenys, neturintys savo interneto svetainių, Apraše nurodytą
informaciją skelbia savivaldybių, kurių teritorijose vykdo reguliuojamą veiklą, interneto svetainėse
arba teikia prašymą viešai skelbti ir (ar) tikslinti informaciją Komisijai, kuri gautą informaciją
paskelbia savo interneto svetainėje. Už prašyme viešai skelbti nurodytos informacijos pateikimą
laiku ir teisingumą atsako Asmenys, kurių informacija yra skelbiama. Komisija iš Asmenų gautą
viešai skelbiamą informaciją paskelbia/atnaujina per 5 darbo dienas.
5. Kituose teisės aktuose gali būti nustatyti papildomi viešos informacijos skelbimo
reikalavimai Asmenims.
II SKYRIUS
ASMENŲ, VEIKIANČIŲ DUJŲ SEKTORIUJE, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA
PIRMASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, TURINČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS
LICENCIJĄ, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA
6. Asmuo, turintis gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licenciją,
vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:
6.1. nuolat skelbia tokią informaciją:
6.1.1. detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas
paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą;
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6.1.2. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei
planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;
6.1.3. avarijos atveju – apie perdavimo sistemos operatoriaus eksploatavimo procedūras;
6.1.4. atitinkamus duomenis apie apibendrintą prognozuojamą ir faktinę perdavimo
pajėgumų pasiūlą bei paklausą;
6.1.5. informaciją apie vamzdynų ir jungiamųjų vamzdynų prieinamumą bei jų naudojimą;
6.1.6. taisykles, taikomas perdavimo sistemos operatoriui prekybai balansavimo dujomis
gamtinių dujų biržoje;
6.2. kartą per metus skelbia apibendrintą informaciją apie sudarytas dujų perdavimo sutartis;
6.3. kartą per mėnesį, per 20 kalendorinių dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos, 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 informaciją apie perdavimo sistemos operatoriaus neutralumo pinigų srautus.
6.4. kasdien skelbia:
6.4.1. suteiktus ir antrinėje rinkoje perleistus abipusio srauto pajėgumus;
6.4.2. planuotų ir neplanuotų nutraukimų kokybės rodiklius (nutraukimų skaičius ir trukmė).
Informacija turi būti paskelbta už paskutinius 5 metus.
6.4.3. kitą informaciją, kuri būtina norint saugiai ir efektyviai naudotis perdavimo sistema.
ANTRASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, TURINČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO OPERATORIAUS LICENCIJĄ,
VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA
7. Asmuo, turintis gamtinių dujų skirstymo operatoriaus licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3
punktu:
7.1. nuolat skelbia tokią informaciją:
7.1.1. jeigu skirstymo operatorius vykdo garantinį tiekimą, garantinio tiekimo sąlygas,
numatytas Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir
vartojimo taisyklių patvirtinimo“, kurių privalo laikytis visi pažeidžiami vartotojai nuo garantinio
tiekimo pradžios (jei nepasirinko kitos tiekimo įmonės);
7.1.2. detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas
paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą;
7.1.3. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei
planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.
7.2. kartą per metus skelbia kitą informaciją, kuri būtina norint saugiai ir efektyviai naudotis
skirstymo sistema.
TREČIASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, TURINČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO LEIDIMĄ, VIEŠAI SKELBIAMA
INFORMACIJA
8. Asmuo, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:
8.1. nuolat skelbia detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas
teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą;
8.2. kartą per metus paskelbia reguliuojamų kainų ir tarifų struktūrą.
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KETVIRTASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, TURINČIŲ SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ PAKARTOTINIO DUJINIMO
LICENCIJĄ, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA
9. Asmuo, turintis suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo licenciją,
vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:
9.1. nuolat skelbia tokią informaciją:
9.1.1. detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas
paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą;
9.1.2. standartines paslaugų teikimo (sutarčių) sąlygas;
9.1.3. pertraukiamųjų pajėgumų naudojimo sąlygas;
9.1.4. SGD sistemos priežiūros planą;
9.1.5. atgabenamų SGD tvarkaraščio sudarymo principus ir tvarką;
9.1.6. maksimalų ir minimalų pajėgumų faktinį suvartojimą per mėnesį;
9.1.7. aplinkybes, kurios gali turėti įtakos sutartyje nustatytiems pajėgumams naudoti;
9.1.8. SGD infrastruktūros bei jungiamųjų taškų su kitomis sistemomis aprašymą;
9.1.9. jei taikytina, galimų sankcijų skyrimo ar kompensavimo mechanizmų vartotojams
taisykles;
9.1.10. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei
planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;
9.2. pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.,
paskelbia:
9.2.1. SGD terminalo prijungimo prie magistralinio dujotiekio taške, minimalius ir
maksimalius užpildymo pajėgumus;
9.2.2. gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumų maksimalias ir
minimalias ribas;
9.2.3. gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumus;
9.2.4. plaukiojančiosios SGD saugyklos talpinimo iš atplaukusio dujovežio maksimalų laiko
periodą SGD kroviniui iškrauti;
9.2.5. metams į priekį skelbia ir, situacijai pasikeitus, atnaujina SGD terminalo priežiūros
planus.
PENKTASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, TURINČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ LAIKYMO LICENCIJĄ, VIEŠAI SKELBIAMA
INFORMACIJA
10. Asmuo, turintis gamtinių dujų laikymo licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:
10.1. nuolat skelbia ir, įvykus pasikeitimams, atnaujina tokią informaciją:
10.1.1. prijungimo prie sistemų ir tinklų kainų struktūrą, sąlygas bei numatomus pakeitimus;
10.1.2. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei
planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;
10.2. kartą per metus paskelbia kainų ir tarifų struktūrą.
ŠEŠTATSIS SKIRSNIS
GAMTINIŲ DUJŲ GAVYBOS VEIKLĄ VYKDANČIŲ ĮMONIŲ, NUOSAVYBĖS TEISE
VALDANČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ GAVYBOS TINKLUS IR JAIS PADUODANČIŲ
IŠGAUTAS GAMTINES DUJAS Į LIETUVOS GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMAS, VIEŠAI
SKELBIAMA INFORMACIJA
11. Asmuo, vykdantis gamtinių dujų gavybos veiklą, nuosavybės teise valdantis gamtinių
dujų gavybos tinklus ir jais disponuojantis išgautas gamtines dujas į Lietuvos gamtinių dujų
sistemas, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:
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11.1. nuolat skelbia tokią informaciją:
11.1.1. prijungimo prie sistemų ir tinklų kainų struktūrą, sąlygas bei numatomus pakeitimus;
11.1.2. detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas
paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą;
11.1.3. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei
planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;
11.2. kartą per metus paskelbia ir, įvykus pasikeitimams, atnaujina reguliuojamų kainų ir
tarifų struktūrą.
III SKYRIUS
ASMENŲ, VEIKIANČIŲ ŠILUMOS SEKTORIUJE, VIEŠAI SKELBIAMA
INFORMACIJA
PIRMASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, TURINČIŲ ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJĄ, VIEŠAI SKELBIAMA
INFORMACIJA
12. Asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:
12.1. nuolat skelbia tokią informaciją:
12.1.1. teikiamų paslaugų aprašymą;
12.1.2. paslaugų teikimo atnaujinimo ir nutraukimo bei sutarties sudarymo, pratęsimo ir
nutraukimo sąlygas;
12.1.3. numatomus paslaugų tiekimo sutarčių sąlygų pasikeitimus;
12.1.4. informaciją apie vartotojų ir/arba sistemos naudotojų teises bei skundų nagrinėjimą;
12.1.5. naudojamą Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos
laisvos formos aprašą.
12.2. kartą per metus paskelbia tokią informaciją:
12.2.1. duomenis apie veiklos pajamas;
12.2.2. duomenis apie atliktus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo
darbus.
ANTRASIS SKIRSNIS
KARŠTO VANDENS TIEKĖJŲ VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA
13. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu, nuolat skelbia tokią
informaciją:
13.1. teikiamų paslaugų aprašymą;
13.2. naudojamą Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos
formos aprašą.
TREČIASIS SKIRSNIS
REGULIUOJAMŲ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ VIEŠAI SKELBIAMA
INFORMACIJA
14. Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas vadovaudamasis Aprašo 3 punktu
nuolat skelbia naudojamą Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos
formos aprašą.
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IV SKYRIUS
ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS IR GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOS
OPERATORIAUS VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA
PIRMASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, TURINČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS LICENCIJĄ,
VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA
15. Asmuo, turintis energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją, vadovaudamasis Aprašo
3 punktu, nuolat skelbia tokią informaciją:
15.1. apibendrintus statistinius savaitės ir mėnesio prekybos biržoje duomenis apie
perkamus ir parduodamus atskirų biokuro rūšių kiekius ir kainas;
15.2. likus ne mažiau kaip 1 savaitei informaciją apie vieno ar kelių produktų prekybos
energijos išteklių biržoje sustabdymą.
ANTRASIS SKIRSNIS
ASMENŲ, TURINČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOS OPERATORIAUS LICENCIJĄ,
VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA
16. Asmuo, turintis gamtinių dujų biržos operatoriaus licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3
punktu, nuolat skelbia ir, įvykus pasikeitimams, atnaujina statistinę dienos, savaitės ir mėnesio
informaciją apie perkamų ir parduodamų gamtinių dujų kiekius bei kainas.
V SKYRIUS
KOMISIJOS VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SKELBIMO MASTAS, TVARKA
IR SĄLYGOS
17. Komisija, neatskleisdama informacijos, kuri laikoma komercine (gamybine) ar profesine
paslaptimi, apie atskirus rinkos dalyvius ar atskirus sandorius, Komisijos interneto svetainėje
skelbia informaciją, padedančią užtikrinti rinkos skaidrumą, konkurencingumą ir kontrolę.
18. Komisija savo interneto svetainėje:
18.1. nuolat skelbia ir, įvykus pasikeitimams, atnaujina tokią informaciją:
18.1.1. licencijuojamos ar leidimais reguliuojamos veiklos paslaugų kainas, gamtinių dujų
tarifus buitiniams vartotojams;
18.1.2. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčius;
18.1.3. gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriaus perdavimo sistemos operatoriaus ir
skirstymo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros plano įgyvendinimo vertinimo
rezultatus;
18.1.4. tais atvejais, kai Komisija atlieka gerą praktinį pavyzdį turinčių Lietuvos ir/ar
Europos Sąjungos šalių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamąją analizę, ji
skelbiama Komisijos tinklalapyje ne vėliau kaip prieš savaitę iki reguliuojamų kainų gamtinių dujų
sektoriuje nustatymo;
18.1.5. nepriklausomų šilumos gamintojų sąrašą, informaciją apie nepriklausomų šilumos
gamintojų pripažinimą ar nepripažinimą nereguliuojamais;
18.1.6. Komisijos nustatytus alternatyvaus šilumos šaltinio techninius-ekonominius
rodiklius;
18.1.7. maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms
patalpoms šildyti;
18.1.8. biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifus ateinantiems kalendoriniams
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metams ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios;
18.1.9. gamtinių dujų ir elektros energijos tarifų struktūrą;
18.1.10. kartą per metus suderintus prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įkainius;
18.1.11. kasmet apibendrintą informaciją apie per ataskaitinius metus iš vartotojų gautus
skundus, prašymus ir paklausimus;
18.1.12. pusmetines gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkos rinkų stebėsenos ataskaitas;
18.1.13. metinę gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją srautų stebėsenos
ataskaitą;
18.1.14. ketvirtines energijos išteklių rinkos stebėsenos ataskaitas;
18.1.15. du kartus per metus gamtinių dujų kainų buitiniams vartotojams palyginimą
Baltijos ir Europos šalyse.
18.2. kartą per mėnesį paskelbia ir, įvykus pasikeitimams, atnaujina tokią informaciją:
18.2.1. atnaujintą informaciją apie šilumos ir karšto vandens kainas bei jų struktūrą,
reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos, geriamojo vandens tiekimo,
nuotekų tvarkymo bei pardavimo kainas, paviršinių nuotekų tvarkymo kainas;
18.2.2. atnaujintus duomenis apie šilumos tiekėjų ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos
gamintojų taikomas nepadengtų kuro sąnaudų ar papildomai gautų pajamų dedamąsias;
18.2.3. kiekvieną mėnesį importuojamų į Lietuvą gamtinių dujų vidutinę mėnesio kainą.
19. Komisijai kituose teisės aktuose gali būti nustatyti papildomi reikalavimai viešai
skelbiamai informacijai.
20. Tais atvejais, kai Komisija, gavusi listinguojamos energetikos įmonės informaciją,
nurodytą kaip konfidencialią ir viešai neatskleistą, pagal teisės aktų reikalavimus privalo šią
informaciją paviešinti, prieš skelbdama šią informaciją viešai, Komisija informuoja energetikos
įmonę.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Komisijos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Aprašą gali būti skundžiami teisės aktų
nustatyta tvarka.
______________

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO „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 PAŽYMA
2019 m.
Eil.
Nr.
1.

Pastabos/pasiūlymo
teikėjas
Lietuvos Respublikos
finansų ministerija
(2018-01-24 raštas
Nr. ((27.18-02)-5K1723982-6K-1800693
(reg. Nr. R1-829))

d.

Pastaba, pasiūlymas
1.1 Aprašo 3.14 papunktyje žodį „įstatymas“ siūloma keisti į „įstatymu“

Pastabų, pasiūlymų vertinimas

Komentaras: Atsižvelgiant į tai, kad
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos (toliau – Komisija) nutarimo „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo
Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos
informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ projekte (toliau – Aprašo
projektas) įtvirtintos nuostatos taip pat
įtvirtintos ir kituose teisės aktuose, po viešos
konsultacijos buvo nuspręsta pakeisti
Aprašo projektą iš esmės, panaikinant tas
Aprašo projekto nuostatas, kurios įtvirtintos
ir 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.
1.2. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Įmonių finansinės atskaitomybės Komentaras.
įstatymo 18 straipsnio 1 dalį įmonės finansiniai metai gali nesutapti su Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.
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kalendoriniais metais. Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti Aprašo 7.2.7
papunktį, žodžius „ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.“
keičiant į „ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų
pabaigos“. Atitinkama pastaba teiktina ir dėl kitų Aprašo skyrių (11.2.7,
12.2.5, 14.2.5, 16.2.5, 18.2.5, 22.2.5, 24.2.4, 26.2.3, 29.1.3, 31.2, 35.3,
36.3, 37.3, 38.3 papunkčiai).
1.3. Tikslintina Aprašo 7.2.7.1 papunktyje vartojama sąvoka „audito
išvada“, nes pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą atlikus finansinių
ataskaitų auditą parengiama auditoriaus išvada. Kita vertus, šiame
Aprašo punkte kalbama ne apie auditoriaus išvadą atlikus finansinių
ataskaitų auditą, bet apie kitas auditoriaus teikiamas paslaugas, pvz.,
užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas. Todėl siūloma tikslinti, kokia
išvada ar kitas dokumentas yra skelbiamas atsižvelgiant į tai, kokią
paslaugą teikia auditorius (auditoriaus atliekamas patikrinimas,
vertinimas ar kt.).
1.4. Atitinkama pastaba teiktina ir dėl kitų Aprašo skyrių (11.2.7.1,
12.2.5.1, 14.2.5.1, 16.2.5.1, 18.2.5.1, 22.2.5.3, 24.2.4.3, 26.2.3.3,
29.1.3.3, 31.2.3 papunkčiai).
1.5 Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo 22.2.5.1 papunktyje
(ir atitinkamai kituose Aprašo skirsniuose) vartojama „nepriklausomo
auditoriaus išvada“. Pastebėtina, kad pagal Finansinių ataskaitų audito
įstatymą atlikus finansinių ataskaitų auditą parengiama auditoriaus
išvada. Taip pat darytina išvada, kad atliekamas ne finansinių ataskaitų
auditas, bet reguliuojamos veiklos ataskaitų tikrinimas (vertinimas ir
kt.),
t. y. kitos nei finansinių ataskaitų auditas teikiamos auditorių paslaugos.
Atsižvelgiant į tai siūloma tikslinti, koks dokumentas yra pateikiamas
kartu su metinėmis reguliuojamos veiklos ataskaitomis.
1.6. Aprašo 42.2.4 papunktyje žodžius „finansinę ataskaitą“ siūloma
keisti į „finansines ataskaitas“.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
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2.

Lietuvos Respublikos
energetikos ministerija
(2018-01-26 raštas
Nr. (5.1-04E)3171
(reg. Nr. R1-877))

komentarą.
2.1. Komisijos pateiktame lydraštyje yra nurodoma, kad, vadovaujantis Komentaras.
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (toliau - Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
ĮFAĮ), visiems reguliuojamą veiklą vykdantiems ūkio subjektams komentarą.
numatytas reikalavimas viešai skelbti metines reguliuojamos veiklos
ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada (išskyrus konfidencialią
informaciją) bei finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su
auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas). Numatomame
tvirtinti Apraše yra planuojama numatyti energetikos įmonėms viešai
skelbti metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo
auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją. Atkreiptinas
dėmesys, kad skirtingus energetikos sektorius aprašančiuose skyriuose ši
informacija yra dvejopa, t. y. vienur numatoma nustatyti teikti tik metinę
reguliuojamos veiklos ataskaitą, kitur - metines reguliuojamos veiklos
ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią
informaciją.
Šiame kontekste pažymėtina, kad ĮFAĮ įstatymas numato pareigą skelbti
tik finansines ataskaitas ir metinis pranešimą kartu su auditoriaus išvada
(tais atvejais, kai auditas atliktas), o reguliuojamos veiklos ataskaitų
skelbimas nėra numatytas. Šio įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje yra
nustatyta, kad finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su
auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) skelbiami viešai
Juridinių asmenų registre įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais
ir tvarka, o šio įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje išvardytų įmonių, taip pat
akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių prekių
(paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka, - skelbiami ir
jų interneto svetainėse.
2.2. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad reikalavimas viešai skelbti metines Komentaras.
reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
kol kas nėra įtvirtintas įstatymuose. Šis reikalavimas yra įtvirtintas tik komentarą.
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projekte (TAIS Nr. 17-14809), todėl šiuo metu tokios pareigos
nustatymas teisinio pagrindo neturi. Siūlytume apsvarstyti šios nuostatos
įtvirtinimą.
2.3. Projekto 3 punktą, kuriame vardinama, kuo vadovaujantis parengtas
Aprašas, siūloma papildyti teisės aktu - Viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. Lietuvai
rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių
paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
2.4. Siūlome patikslinti Projekto 29, 30 ir 33 punktus, patikslinant
asmenų licencijų rūšis, atsižvelgiant, kokiems asmenims (turintiems
atitinkamos rūšies licenciją) taikomas Projekto skirsnis.
2.5. Siūlome patikslinti Projekto 32 punktą, atsižvelgiant į šiuo metu
galiojančias Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymo 22 straipsnio nuostatas.
2.6. Siūlome Projekto 34.3.5 - 34.3-7 papunkčiuose, atsižvelgiant į 34.3
papunktį, suderinti linksnius.
2.7. Siekiant aiškumo, siūlome patikslinti Aprašo 35.1.2 ir 35.1.3
papunkčius, viename papunktyje nurodant su sutarties sudarymu
susijusius santykius.
2.8. Patikslinti Aprašo 35.1.6 papunktį, nurodant konkrečiai, kokius
energetikos įrenginius planuojama remontuoti ir prižiūrėti
2.9. Patikslinti Aprašo 35.1.10 papunktį. Šiuo metu nėra aišku, ar
duomenys apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą,
investicijas į jas yra planuojamos, ar įvykdytos. Siūloma nurodyti ir
planuojamus, ir įvykdytus darbus bei planuojamas ir įsisavintas
investicijas.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

vertinime

pateiktą

Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

Neatsižvelgta.
Šie papunkčiai apima paslaugų tiekimo
sutartis ir jų sudarymą, pratęsimą,
nutraukimą
ir
keitimą.
(Teikiamos
redakcijos 12.1.2 ir 12.1.3 papunkčiai)
Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.
Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.
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3.

Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba
(2018-01-30 raštas
Nr. (4E-96) (reg. Nr.
R1-925))

2.10. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas
įgyvendinančiuose ir su Europos Teisės departamentu prie LR
teisingumo ministerijos suderintuose (perkeliant Direktyvos 2012/27/ES
10 straipsnio reikalavimus) poįstatyminiuose teisės aktuose ir
siūlomame Aprašo projekte skiriasi formuluotės dėl interneto svetainėse
skelbiamos informacijos turinio. Jei nėra priežasčių formuluoti kitaip,
siūlytume suvienodinti Aprašo 28.4 papunkčio formuluotę su kituose
teisės aktuose įtvirtinta formuluote (Elektros tiekimo ir vartojimo
taisyklėse 49.17 papunktyje, Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo
taisyklėse, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse bei kituose teisės
aktuose, įgyvendinančiuose Direktyvą 2012/27/ES). Aprašo 28.4
papunkčio formuluotę siūlytume dėstyti taip: „<...> vartotojų
organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę
informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose galima gauti
informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo
priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir
energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas“.
3.1. Įvertinus Projekto II skyriaus I skirsnio 7.1.22 punkto, II skirsnio
11.1.14 punkto, skirsnio 12.1.6, 12.1.7 punktų ir III skyriaus II skirsnio
24.1.5 punkto nuostatas, matyti, kad juose skirtingai reglamentuojama
viešai interneto svetainėje privaloma skelbti asmenų, vykdančių veiklą,
informacija apie buitinių energijos vartotojų teises, ginčų nagrinėjimą ir
ginčų sprendimo būdus. Projekto III skyriaus III skirsnyje, IV skyriaus II
skirsnyje bei V skyriuje ši informacija nenurodyta. Atsižvelgiant į tai,
siūlome suvienodinti Projekte įtvirtintas nuostatas, reglamentuojančias
interneto svetainėje viešai privalomą skelbti informaciją apie buitinių
energijos vartotojų teises, ginčų nagrinėjimą ir ginčų sprendimo būdus
bei Projekto III skyriaus III skirsnį, skyriaus II skirsnį ir V skyrių
papildyti minima informacija.
3.2. Taip pat pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Neatsižvelgta.
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4.

Lietuvos Respublikos
konkurencijos taryba
(2018-01-23 raštas
Nr. ((2.30-35) 6V-181)
(reg. Nr. R1-764))

6.2285 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad verslininkas, suteikiantis
vartotojui galimybę susisiekti su juo dėl sudarytos sutarties naudojantis
telefono ryšio paslaugomis, negali naudoti telefono ryšio numerio,
kuriuo skambinant būtų taikoma didesnė negu bazinė skambučių kaina,
t. y. didesnė kaina negu vartotojas moka už skambučius viešųjų
fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio paslaugų numeriais. Verslininkas,
pažeidęs šią pareigą, turi atlyginti dėl to vartotojo patirtas išlaidas.
Minėtame Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3
punkte nustatyta, kad vartotojai turi teisę gauti teisingą ir visapusišką
informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas
paslaugas.
Atsižvelgiant į minėtas teisės aktų nuostatas, siūlome papildyti Projektą
nuostatomis, numatančiomis, jog asmuo, suteikiantis buitiniam
vartotojui galimybę susisiekti su juo dėl sudarytos sutarties naudojantis
telefono ryšio paslaugomis, savo interneto svetainėje privalėtų skelbti
telefono ryšio numerį, kuriuo skambinant būtų taikoma ne didesnė negu
bazinė skambučių kaina, t. y. ne didesnė kaina negu vartotojas moka už
skambučius viešųjų fiksuotojo ir judriojo telefono ryšio paslaugų
numeriais.
4.1. Atsižvelgdama į tai, Konkurencijos taryba šio Aprašo projekto
nevertino, tačiau atkreipia Komisijos dėmesį dėl viešai skelbiamos
informacijos apie ūkio subjektus rizikos. Tam tikros informacijos mainai
gali reikšmingai apriboti konkurenciją, dirbtinai padidinant ūkio
subjektų tarpusavio sąveiką ir elgesio priklausomumą, sumažinant arba
panaikinant netikrumą apie nagrinėjamų rinkų veikimą, sumažinant
paskatas intensyviai konkuruoti bei padidinant įėjimo į rinką kliūtis. Dėl
šios priežasties rekomenduojame Komisijai atkreipti dėmesį, jei Aprašo
projekto nuostatos dėl viešai privalomos skelbti informacijos galėtų
sukelti grėsmę ir (ar) apriboti konkurenciją rinkoje ir jų atsisakyti.

Nėra
poreikio
atkartoti
Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatų.

Neatsižvelgta.
Asmenų skelbiama informacija užtikrina
reguliuojamos veiklos skaidrumą ir Apraše
numatyti atvejai, kai Asmenys neprivalo
skelbti konfidencialios informacijos.

7
5.

UAB „LITESKO“
(2018-01-26 raštas
Nr. (1.21-144) (reg. Nr.
R1-913))
Šilumos sektorius

5.1. Patikslinti Aprašą, aiškiai numatant, kokiais atvejais šilumos tiekėjo Atsižvelgta iš dalies.
tinklapyje turi būti skelbiama Aprašo 35.1.5-35.1.9, 35.4.1 punktuose Žr. 1.1. pastabos
nurodyta informacija. Įpareigojimas visiems be išimties šilumos komentarą.
tiekėjams skelbti minėtuose punktuose nurodytą informaciją nepagrįstai
didina administracinę naštą. Siūlome numatyti, kad Aprašo 35.1.535.1.9, 35.4.1 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. 03-6,
nuostatomis, šilumą gamina bent vienas nepriklausomas šilumos
gamintojas. Pažymėtina, kad analogiška nuostata buvo numatyta ir
Komisijos viešoms konsultacijoms teiktame Šilumos supirkimo iš
nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo projekte.

5.2. Patikslinti Aprašo 35.2.7 punktą, aiškiai numatant, kokiais atvejais
šilumos tiekėjo tinklapyje turi būti skelbiama informacija apie atliktus
pastato Šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo darbus, nes
šis reikalavimas taikytinas tik tiems šilumos tiekėjams, kurie verčiasi
sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla.

vertinime

pateiktą

Neatsižvelgta.
Nutarimas neįpareigoja tiekti informacijos
apie veiklą, kurios ūkio subjektas nevykdo
(teikiamos redakcijos 12.2.2 papunktis).
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5.3. Aprašo 35.3.1 ir 36.3.1 punktų reikalavimas praktiškai Komentaras.
neįgyvendinamas bei dubliuoja kituose Aprašo punktuose, tame tarpe Žr. 1.1. pastabos
35.2.2 bei 36.2.2 punktuose nurodytą privalomą skelbti informaciją, komentarą.
todėl siūlome juos naikinti. Reguliuojamos veikios ataskaitos yra labai
didelės apimties, jas sudaro virš 20 priedų, kurie apima ne tik
reguliuojamos veiklos duomenis bet ir kitus įmonės duomenis. Bet koks
ataskaitų performatavimas, siekiant eliminuoti konfidencialią ir/ar su
kita nereguliuojama veikla susijusią informacija, nebeatitiks ataskaitų
turinio, dėl kurio pasisako nepriklausomas auditorius. Be to, reguliacinių
ataskaitos / informacija jose yra skirta išimtinai reguliuojančių institucijų
naudojimui1, bet ne viešam paskelbimui. Neturint reikalingų žinių,
reguliuojamos veiklos ataskaitose pateikiama informacija gali būti
sutraktuota netinkamai/klaidingai.
Šilumos ūkio įstatymo 30 str. 13 d. numato pareigą licencijuotos veiklos
tiekėjams „viešai skelbti duomenis apie šilumos gamybos ir šilumos
perdavimo sąnaudas", o ne reguliuojamos veiklos ataskaitas. Minėtą
įstatymo nuostatą / įpareigojimą viešai skelbti reguliuojamų veiklų
(šilumos ir karšto vandens tiekimo) sąnaudas įtvirtinta Aprašo 35.2.2,
36.2.2 punktai, todėl Aprašo 35.3.1 ir 36.3.1 punktai laikytini
pertekliniais minėtos įstatymo nuostatos įgyvendinimui. Jei į šį
Bendrovės siūlymą nebus atsižvelgta, prašome detalizuoti, kas laikytina
metinėmis reguliuojamos veiklos ataskaitomis, nurodyti konkrečius
Šilumos kainų nustatymo metodikos priedus.

5.4. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, jog minėtuose 35.3 bei 36.3 Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos

vertinime

pateiktą

vertinime

pateiktą
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punktuose numatytas terminas, t.y. iki gegužės 1 d. paskelbti metines
reguliuojamos veiklos ataskaitas bei finansines ataskaitas yra
neobjektyvus:
(ii) pagal galiojančius įstatymus finansinės įmonės ataskaitos turi būti
patvirtintos iki gegužės 1 d., tačiau dar yra reikalingas objektyvus
terminas šių ataskaitų paskelbimui. Siūlome finansinių ataskaitų
paskelbimui viešai numatyti analogiška terminą, koks jis yra numatytas
finansinių ataskaitų pateikimui juridinių asmenų registrui, t.y. ne vėliau
kaip iki gegužės 31 d. (Akcinių bendrovių įstatymo 58 str. 3 d.);
(ii) atkreiptinas dėmesys, jog reguliuojamos veiklos ataskaitos nėra
tvirtinamos nepatvirtinus finansinių ataskaitų, reguliuojamos veiklos
ataskaitose yra remiamasi finansinėmis ataskaitomis. Kaip jau buvo
minėta, finansinės ataskaitos yra tvirtinamos iki gegužės 1 d., tik po to
gali būti tvirtinamos ir skelbiamos reguliuojamos veiklos ataskaitos.
Esant tokioms
aplinkybėms siūlome, reguliuojamos veiklos ataskaitų paskelbimo
terminą pakeisti į gegužės 31 d.
5.5. Prašome Komisijos detalizuoti, kas pagal Aprašo 35.4.4 ir 36.4
punktus laikytina šilumos ir karšto vandens kainos struktūra ir kokia
forma ji turi būti pateikiama.
5.6. Patikslinti Aprašo 36.2.2 punktą, aiškiai numatant, kokiais atvejais
karšto vandens tiekėjo tinklapyje turi būti skelbiama informacija apie
atliktus karšto vandens sistemos eksploatavimo darbus, nes šis
reikalavimas taikytinas tik tiems karšto vandens tiekėjams, kurie verčiasi
sistemų priežiūros (eksploatavimo) veikla.
5.7. Patikslinti Aprašo 42.3.3 punktą vietoj „iki kiekvieno mėnesio 20
dienos“, įrašant „iki kiekvieno mėnesio 17 dienos“. Šiuo metu nurodytas
terminas neatitinka Aprašo 35.4.3 reikalavimo. Palyginamųjų šilumos
gamybos sąnaudų apskaičiavimui (iki einamojo mėnesio 18 d.) būtina
Komisijos viešai skelbiama informacija apie kuro kainas.

komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą
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6.

LITGRID AB
(2018-01-22 raštas
Nr. (SD-270) (reg. Nr.
R1-878))
Elektros sektorius

5.8. Patikslinti Aprašo 35.1.7 punktą, konkrečiai nurodant kokie
termofikacinio vandens kokybės rodikliai turi būti atskleisti, kad
reikalavimas būtų laikomas tinkamai įgyvendintu. Termofikacinio
vandens kokybę apibrėžia Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo
taisyklių 742 ir 743 punktai, kuriuose yra numatyti kokybę atitinkantys
parametrai. Ar, vadovaujantis šiuo Aprašu visus minėtame teisės akte
nurodytus parametrus būtina skelbti viešai?
5.9. Patikslinti Aprašo 35.1.10 punktą, konkrečiai nurodant kas laikytina
sistemų ir tinklų eksploatavimu, kokie rodikliai turi būti atskleisti, kad
reikalavimas būtų laikomas tinkamai įgyvendintu.
5.10 Nėra aiškus Aprašo 36.1.3 punkto reikalavimas karšto vandens
tiekėjui skelbti prijungimo prie sistemų kainas. Prašome detalizuoti kas
tai per prijungimo prie sistemų mokestis ir kokiais atvejais jis renkamas.
6.1. Siekiant išvengti skelbiamos informacijos dubliavimo skirtingose
platformose, siūlome į Aprašo projekto 22 punktą įtraukti ir informacijos
skelbimą kitų asmenų (pvz. ENTSO-E, elektros energijos biržos
operatorės „Nordpool“) administruojamose specializuotose platformose
ir Aprašo projekto 22 punktą išdėstyti taip (lyginamasis variantas):
„22. Asmuo, turintis elektros energijos perdavimo licenciją, savo
interneto
svetainėje
ar kitų
asmenų
administruojamose
specializuotose platformose:“
6.2. Pažymėtina, kad ne visai Aprašo projekto 22.1.1 - 22.1.26
papunkčiuose nurodytai skelbtinai informacijai tinka Aprašo projekto
22.1 papunktyje nurodytas reikalavimas „nuolat“ (pvz. apie
Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą, balansavimo energijos
pirkimo - pardavimo sutarčių standartines sąlygas informacija
paskelbiama vieną kartą ir toliau tik koreguojama esant pakeitimams).
Atsižvelgiant į tai, siūlome Aprašo projekto 22.1 papunktį išdėstyti taip
(lyginamasis variantas):
„22.1 nuolat skelbia ir, įvykus pasikeitimams, ne vėliau kaip per 5 darbo

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.
Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą
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dienas, jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti teisės aktai nenustato kitaip,
atnaujina tokią informaciją:“.
6.3. Siūlome Aprašo projekto 22.1.6 papunktį išdėstyti taip (lyginamasis Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
variantas):
„22.1.6. nustatytas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau - komentarą.
VIAP) (elektros energijos gamybą nustatytose
elektrinėse, kuriose elektros energiją gaminti būtina elektros energijos
tiekimo saugumui užtikrinti) teikimo sąlygas, jeigu pagal Viešuosius
interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje
teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d.
nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ numatytos elektros energijos gamybos, būtinos
elektros tiekimo saugumui užtikrinti, apimtys“.
6.4. Pažymėtina, kad Bendrovė gali paskelbti tik metodus (principus) Komentaras.
pagal kuriuos planuoja ateityje valdyti perkrovas, tačiau negali skelbti Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
informacijos kaip planuoja ateityje valdyti perkrovas. Atsižvelgiant į tai, komentarą.
kas išdėstyta, siūlome Aprašo projekto 22.1.9.1 papunktį išdėstyti taip
(lyginamasis variantas):
„22.1.9.1. visus aktualius duomenis, susijusius su tinklo buvimu, prieiga
prie jo ir naudojimusi juo, įskaitant- ataskaitą apie perkrovos buvimo
vietą ir priežastis, perkrovai valdyti taikomus metodus ir jos valdymo
planus ateityje (ne mažiau nei už 1 metus);“.
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6.5. Aprašo projekto 22.1.9.2 papunkčio sakinio antroje dalyje nėra Komentaras.
aišku kokią informaciją reikėtų Bendrovei skelbti. Siūlytume patikslinti Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
Aprašo projekto 22.1.9.2 papunkčio antrąją sakinio dalį arba jos komentarą.
atsisakyti, ir visą punktą išdėstyti taip (lyginamasis variantas):
„22,1,9,2 bendrą skirtingomis aplinkybėmis taikomo perkrovos
valdymo metodo, kuriuo siekiama padidinti rinkai skirtus pajėgumus,
apibūdinimą ir bendrą schemą tinklų sujungimo pajėgumui
skirtingais laikotarpiais
apskaičiuoti, remiantis elektrinėmis ir fizinėmis tinklo savybėmis;“

6.6. Pažymėtina, kad Aprašo projekto 22.1.9.3 papunktyje nurodyta
informacija apie perkrovos valdymą pateikiama pagal Aprašo projekto
22.1.9.1 papunktį, todėl siūlome atsisakyti šios Aprašo projekto
nuostatos, kaip perteklinės. Taip pat pažymėtina, kad pralaidumų
paskirstymą vykdo elektros energijos biržos operatorė „NordPool“, kuri
savo tinklalapyje skelbia visas procedūras ir laikus. Be to, perdavimo
sistemos operatorius neturi papildomų pralaidumų prekybos produktų,
visi pralaidumai atiduoti elektros rinkai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta,
siūlome atsisakyti Aprašo projekto 22.1.9.3 papunkčio.
6.7. Atsižvelgiant į tai, kad Tarpzoninių pralaidumų skaičiavimo,
nustatymo ir paskirstymo Baltijos šalyse ir su trečiosiomis šalimis
sąlygos, nuostatos ir metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2015 m.
gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 03-647, nėra numatyta aukciono kliringo
kainos, siūlome Aprašo projekto 22.1.10 papunktį išdėstyti taip
(lyginamasis variantas):
“22.1.10. bendrus jau paskirstytus pajėgumus pagal rinkos laiko vienetą
ir visas susijusias sąlygas, kuriomis tie pajėgumai gali būti
naudojami (aukciono kliringo kainą, įpareigojimus dėl pajėgumų
naudojimo būdo ir pan.) kad būtų galima nustatyti visus likusius

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

pateiktą
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pajėgumus;“
6.8. Informuojame, kad Lietuvos tarpsisteminių jungčių pralaidumų
prekybos nėra ir tokia prekyba nėra planuojama. Atsižvelgiant į tai, kas
išdėstyta, siūlome atsisakyti Aprašo projekto 22.1.11 papunkčio.
6.9. Atsižvelgiant į tai, kad informaciją apie panaudotus pralaidumus
skelbia elektros energijos biržos operatorė „NordPool“, manome, kad
perdavimo sistemos operatorius neturėtų dubliuoti šios informacijos.
Siūlome atsisakyti Aprašo projekto 22.1.12 papunkčio.
6.10. Pažymėtina, kad pagal Europos Komisijos reglamento Nr.
543/2013 dėl duomenų teikimo ir skelbimo elektros energijos rinkose, iš
dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
714/2009 I priedą (toliau - Europos Komisijos reglamentas Nr.
543/2013), 4 straipsnio 1 pastraipą bei pagal 14 ir 15 straipsnius,
skelbiama informacija apie planuojamus ir neplanuojamus elektros
energijos tiekimo nutraukimus didesniuose nei 100 MW gamybos
vienetuose, tuo atveju, jei pirminiai duomenų turėtojai pateikia šią
informaciją tiesiogiai perdavimo sistemos operatoriui. Atsižvelgiant į
tai, kas išdėstyta, siūlome, Aprašo projekto 22.1.14 papunktį papildyti ir
jį išdėstyti taip (lyginamasis variantas):
„22.1.4. tipines atsinaujinančių išteklių energijos elektrinės prijungimo
prie elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygas, kurios nediskriminavimo
pagrindais vienodai taikomos visiems gamintojams, įvertinus
specialiuosius reikalavimus atskiroms gamintojų grupėms, jei pirminiai
duomenų turėtojai pateikia duomenis perdavimo sistemos
operatoriui;“
6.11. Pažymėtina, kad Aprašo projekto 22.1.16 papunktyje nurodyta
informacija apie jungiamųjų linijų valdymą, pralaidumų paskirstymą
dubliuojasi su informacija teiktina pagal Aprašo 22.1.9 papunktį, todėl
siūlome atsisakyti Aprašo projekto 22.1.16 papunkčio kaip perteklinio
6.12. Siūlome atsisakyti Aprašo projekto 22.1.18 ir 22.1.26 papunkčių

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.
Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.
Komentaras.

vertinime

pateiktą
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kaip perteklinių, kadangi šiuose papunkčiuose nurodyta informacija Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
pateikiama pagal Aprašo projekto 22.2.5.1 papunktį, skelbiant metines komentarą.
reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada.
6.13. Siūlome Aprašo projekto 22.1.25 papunktį išdėstyti taip
(lyginamasis variantas):
„22.1.25. energijos identifikavimo kodus, išduotus vietinio biuro, pagal
pagrindinius identifikuotinus objektų sąrašus;“
6.14. Pažymėtina, kad Aprašo projekto 22.3 papunktyje nurodyta
informacija dubliuojasi su informacija teiktina pagal Aprašo 22.1.21
papunktį, todėl siūlome atsisakyti Aprašo projekto 22.3 papunkčio kaip
perteklinio.
6.15. Atsižvelgiant į šio rašto 1 punkte pateiktą argumentaciją, Aprašo
projekto 23 punkte siūlome neišskirti duomenų skelbimo rinkos
operatoriaus specializuotoje platformoje, atsisakant Aprašo projekto 23
punkto, bei kartu pakeičiant Aprašo projekto 23.1 papunkčio ir kitų
toliau einančių papunkčių numeraciją į 22.6 papunkti ir t.t.
6.16. Pažymėtina, kad Europos Komisijos reglamento Nr. 543/2013 4
straipsnio 1 pastraipą bei pagal 7 straipsnį, informacija apie planuojamus
ir neplanuojamus elektros energijos tiekimo nutraukimus didesniuose
nei 100 MW vartotojų objektuose skelbiama, jei pirminiai duomenų
turėtojai pateikia šią informaciją tiesiogiai perdavimo sistemos
operatoriui. Atsižvelgiant i tai, kas išdėstyta, siūlome, Aprašo projekto
23.2.1 ir 23.2.2 papunkčius išdėstyti taip (lyginamasis variantas):
„23.2.1. planuojamus 100 MW ar didesnės instaliuotos galios vartotojo
objekto atjungimus, įskaitant 100 MW ar didesnį vartotojo objekto
planuojamo atjungimo pokytį, kai tai trunka ne mažiau kaip vieną
valandą - nurodant bendrą vartojimo pajėgumo sumažėjimą kiekvieną
valandą nurodytu laikotarpiu nedelsiant, bet ne vėliau kaip vieną valandą
po to, kai priimamas sprendimas dėl planuojamo atjungimo, jei

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.
Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.
Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą
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pirminiai duomenų turėtojai pateikia duomenis perdavimo sistemos
operatoriui;“
„23.2.2. 100 MW ar didesnės vardinės galios vartotojo objekto faktinio
prieinamumo pokytį - nurodant bendrą vartojimo pajėgumo sumažėjimą
kiekvieną valandą nurodytu laikotarpiu nedelsiant, bet ne vėliau kaip
vieną valandą po to, kai pasikeičia faktinis prieinamumas, jei pirminiai
duomenų turėtojai pateikia duomenis perdavimo sistemos
operatoriui;“

7.

BALTPOOL UAB
(2018-01-22 raštas
Nr. (SD-180024) (reg.
Nr. R1-772))
Elektros sektorius

6.17. Siūlome Aprašo projekto 23.4.1 papunktį išdėstyti taip
(lyginamasis variantas):
„23.4.1. metų - nurodant informaciją apie prognozuojamus ir siūlomus
tarpzoninius pralaidumus ne vėliau nei likus savaitei iki metinio
paskirstymo proceso, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio
15d.;"
6.18. Siūlome Aprašo projekto 23.4.2 papunktį išdėstyti taip
(lyginamasis variantas):
“23.4.2. mėnesio - nurodant informaciją apie prognozuojamus irsiūlomu pralaidumus ne vėliau nei likus dviem darbo dienoms iki
mėnesinio paskirstymo proceso“;
7.1. Pagal Projekto 39.1 punktą, Operatorius ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas, jeigu teisės aktai nenustato kitaip, privalo savo interneto
svetainėje skelbti/ atnaujinti informaciją, išvardintą Projekto 39.1.1 39.1.22 punktuose. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais
(Projekto 39.1.12 - 39.1.17 punktai) Operatorius informaciją gauna iš
trečiųjų asmenų, todėl Projekto 39.1 punkte nustatytas 5 darbo dienų
terminas turėtų būti pradedamas skaičiuoti nuo tokios informacijos

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Atsižvelgta.
„3. Asmenų vieša (viešai skelbiama)
informacija,
jei
Asmenų
veiklą
reglamentuojantys teisės aktai ir šis Aprašas
nenurodo kitaip, skelbiami tokia tvarka:
<...>
3.1. per 5 darbo dienas nuo jos gavimo arba
patvirtinimo ar pasikeitimo“
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gavimo dienos. Atsižvelgiant j tai, siūlome atitinkamai pakoreguoti
Projekto 39.1. punkto nuostatą.
7.2. Siūlome vietoje Projekto 39.1.5 punkte vartojamo termino Komentaras.
„prekybos reglamentas" naudoti terminą „Energijos išteklių biržos Žr. 1.1. pastabos
komentarą.
reglamentas".

vertinime

pateiktą

7.3. Siūlome Projekto 39.2.1 punktą papildyti žodžiu „biržos": <...> Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
energijos išteklių biržos operatoriaus <...>.
komentarą.

vertinime

pateiktą

vertinime

pateiktą

7.4. Projekto 39.2.2 punkte numatyta pareiga Operatoriui iki kovo 1 d. Komentaras.
pateikti duomenis apie Operatoriaus veikloje patiriamas audituotas Žr. 1.1. pastabos
sąnaudas. Vadovaujantis Akcinių bendrovių jstatymo 58 str. 2 dalimi, komentarą.
audituotą finansinių ataskaitų rinkinį Operatoriaus visuotinis akcininkų
susirinkimas privalo patvirtinti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo
bendrovės finansinių metų pabaigos, t. y. iki balandžio 30 d. 2 Remiantis
šiais terminais yra planuojami BALTPOOL UAB finansinių ataskaitų ir
susijusių ataskaitų audito darbai, kurių sudėtine dalimi yra ir
Operatoriaus veikloje patiriamų sąnaudų auditas, bei šių darbų atlikimo
terminai. Atsižvelgiant j tai, Projekto 39.2 punktą siūlytume suderinti su
Akcinių bendrovių įstatyme nustatytais bendrovių finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimo terminais ir jį išdėstyti sekančiai: „39.2. kasmet ne
vėliau kaip iki kovo 1 balandžio 30 d.:".
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AB „Klaipėdos nafta“
(2018-01-22 raštas
Nr. ((4.6) KN-63) (reg.
Nr. R1-736))

8.1. Aprašo projekto 15 punkte numatoma informacija, kurią SGD Komentaras.
pakartotinio dujinimo licenciją turintis asmuo privalo skelbti rinkos Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje pateikti viešai komentarą.
neatskleistą informaciją. Manytina, kad Aprašo projekto 15 punktu
siekiama suvienodinti skelbiamos informacijos turinį ir skelbimo tvarką
su Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių
(toliau - Taisyklės) 8.4, 9 ir 10 punktuose numatyta tvarka.
Atkreipiame dėmesį, kad Taisyklių 10 punkte numatoma, kad rinkos
operatoriaus specializuotoje platformoje viešai neatskleistą informaciją
turi skelbti tik rinkos dalyviai. Remiantis Taisyklėse įtvirtintu rinkos
dalyvio sąvokos apibrėžimu dalytina išvada, kad apibrėžime išvardinti
subjektai laikomi rinkos dalyviais tik tuo atveju, jei sudaro su
didmeniniais energetikos produktais susijusius sandorius, įskaitant
nurodymų prekiauti pateikimą. Todėl SGD pakartotinio dujinimo
licenciją turintis asmuo nebūtų laikomas rinkos dalyviu tokiu atveju, jei
su didmeniniais energetikos produktais susijusių sandorių savo veikloje
nesudaro.
Atsižvelgiant į tai, su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija
derinant Taisyklių projektą, Taisyklių 10 punktas buvo papildytas
sąlyga, kad „kiti ūkio subjektai, disponuojantys viešai neatskleista
informacija, ją skelbia vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 714/2009
arba Reglamento (EB) Nr. 715/2009 nuostatomis“ (žr. VKEKK 2017 m.
liepos 25 d.
Taisyklių derinimo pažymos 1.1 punktą). Tokiu būdu įtvirtinta, kad
asmenys, kurie nėra rinkos dalyviai, tačiau disponuoja viešai neatskleista
informacija, ją paskelbia suprantamu, kiekybiškai aiškiu, lengvai
prieinamu ir nediskriminaciniu būdu, pavyzdžiui, savo interneto
tinklapyje.
Todėl siūlome suvienodinti Taisyklėse ir Apraše numatytą viešai
neatskleistos informacijos skelbimo tvarką tais atvejais, kai viešai
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neatskleista informacija disponuojantis SGD sistemos operatorius
nesudaro su didmeniniais energetikos produktais susijusių sandorių ir
nėra rinkos dalyvis. Siūlome Aprašo 15 punktą išdėstyti taip:
„Asmuo, turintis SGD pakartotinio dujinimo licenciją, išskyrus atvejus,
kai asmuo nėra laikytinas rinkos dalyviu pagal Prekybos elektros
energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklėse numatytą
apibrėžimą, rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje, skirtoje
pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja rinkos
operatorius, nuolat skelbia tokią informaciją: <...>“
8.2. Taip pat siūlome patikslinti Aprašo projekto 15.1 punktą, numatant Komentaras.
kokią informaciją apie verslą ir įrenginius asmuo privalo skelbti. Jeigu Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
turima omenyje Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis komentarą.
priežiūros taisyklių II skyriuje numatyta informacija, tuomet būtų
tikslinga įtraukti nuorodą į minėtą skyrių.
8.3 Be to, atkreipiame dėmesį, kad Aprašo 2 punkte yra redakcinė klaida Atsižvelgta.
ir šiame punkte esanti nuoroda į Aprašo 15 punktą tikėtinai turėtų
referuoti į Aprašo 12 punktą.
9.

AB „ORLEN Lietuva“
(2018-01-22 raštas
Nr. (D2(2.2-1) -434)
(reg. Nr. R1-739))

9.1. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 30 str. 2 d., priklausomai nuo Komentaras.
per metus patiekiamo šilumos kiekio, licencijas šilumos tiekėjams Žr. 1.1. pastabos
išduoda Komisija arba savivaldybės institucija. Tais atvejais, kai komentarą.
licenciją išduoda savivaldybės institucija, ji kontroliuoja ir
licencijuojamos veiklos vykdymą. Energetikos įmonių informacijos
teikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 03-80, 2 p. numatyta, kad
minėtos taisyklės taikomos tik Komisijos išduotas licencijas turintiems
ūkio subjektams.
Skirtingos apimties įpareigojimai yra numatomi ir tiems šilumos

vertinime

pateiktą
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10.

UAB GET Baltic
(2018-01-22 raštas
Nr. (1801-09) (reg. Nr.
R1-707))

tiekėjams, kurie turi nedidelį kiekį vartotojų. Pavyzdžiui, Energijos
vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo 8 str. numatyti susitarimai su
Energetikos ministerija dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo yra
sudaromi su tais energijos tiekėjais, kurie turi daugiau kaip 1000
galutinės energijos vartotojų (žr. EVEDĮ projekto aiškinamąjį raštą).
Pažymėtina, kad daugeliu atveju tie subjektai, kurie turi ne Komisijos,
bet savivaldybės išduotas šilumos tiekėjo licencijas, turi ir sąlyginai
nedaug galutinės energijos vartotojų. Pavyzdžiui, Bendrovės teikiamos
šilumos energijos vartotojų skaičius yra vienaženklis.
Atsižvelgdami šiuos argumentus siūlome pakoreguoti Projektą, ir
numatyti, kad šilumos ūkio sektoriuje Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašas taikomas tik tiems ūkio subjektams, kurie turi Komisijos
išduotą šilumos tiekimo licenciją
10.1. Atsižvelgdami į tai, kad UAB GET Baltic prekybos gamtinių dujų
biržoje reglamente patvirtintame 2017 m. gruodžio 21 d. Komisijos
nutarimu Nr. O3E-606 (toliau -Reglamentas)84 punkte yra numatyta,
kad: „Operatorius gali paskelbti tam tikras dienas ne prekybos Biržoje
dienomis, šiomis dienomis prekyba Biržoje būtų neorganizuojama.
Operatorius ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas apie tai raštu
informuoja Dalyvius ir paskelbia Operatoriaus interneto tinklalapyje."
UAB GET Baltic siekiant nuoseklumo ir aiškumo, siūlo 40.1.8 papunktį
suvienodinti su Reglamento 84 punktu bei pakeisti ir išdėstyti jį taip:
„40.1.8. informaciją apie ne prekybos biržoje dienas, kuriomis prekyba
biržoje būtų neorganizuojama (ne vėliau kaip prieš 2 5 darbo dienas );
10.2. Atsižvelgdami į tai, kad Prekybos elektros energija ir gamtinėmis
dujomis priežiūros taisyklėse patvirtintuose 2016 m. gruodžio 22 d.
Komisijos nutarimu Nr. 03-450 (toliau - Priežiūros taisyklės) 10 punkte
yra numatyta, kad: „Rinkos dalyvis viešai neatskleistą informaciją
privalo skelbti viešai rinkos operatoriaus specializuotoje platformoje,
skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią administruoja

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.
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11.

AB „Amber Grid"
(2018-01-22
raštas
Nr. (7-291-57) (reg. Nr.
R1-730))

rinkos operatorius. <...>" UAB GET Baltic siūlo 40.1.15 papunktį
pakeisti į 40.2 papunktį, suvienodinti su Priežiūros taisyklių 10 punktu,
bei pakeisti ir išdėstyti jį taip:
„40.1.15. 40.2 nedelsdamas skelbia rinkos dalyvių pateiktą viešai
neatskleistą informaciją viešai specializuotoje rinkos operatoriaus
platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją."
11.1. Aprašo punkte 7.1.1. numatyta skelbti informaciją apie nustatytas Komentaras.
„<...> prijungimo prie perdavimo sistemų procedūras bei įkainius".
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
Norime pažymėti, kad prijungimo įkainiai yra skaičiuojami komentarą.
vadovaujantis 2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos nutarimu Nr. 03-187
(su vėlesniais pakeitimais) patvirtintos „Gamtinių dujų naujų vartotojų,
naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių
nustatymo metodikos" (toliau - Metodika) nuostatomis. Perdavimo
sistemos operatorius prie savo sistemos jungia įvairias dujų sistemas
(skirstymo, vartojimo, biometano gamybos ir t.t.). Prijungimo atvejai
būna reti (rečiau nei kartą per metus). Įkainiai kiekvienai naujai
prijungiamai dujų sistemai yra apskaičiuojami individualiai, įvertinant
prijungimui reikalingus techninius parametrus ir investicijas, todėl
perdavimo sistemos operatoriui iš anksto nurodyti konkrečius
prijungimo įkainius nėra galimybių. Teisės aktų nuostata nurodyti
konkrečius įkainius buvo atsiradusi iki trečiojo energetikos paketo
įgyvendinimo ir, ko gero, buvo orientuota į mažmeninius prijungimus.
Bendrovė gali skelbti prijungimo įkainių apskaičiavimo principus ir
pateikti nuorodas į teisės aktus (Metodiką).
Siūlome Aprašo 7.1.1. punktą pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija:
„7.1.1. nustatytas ir Komisijos patvirtintas skaidrias ir veiksmingas
nediskriminacinio saugyklų, suskystintų gamtinių dujų (toliau - SGD)
sistemos, skirstymo sistemos operatoriui nuosavybes teise
nepriklausančių mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginių ir
vartotojų prijungimo prie perdavimo sistemų procedūras bei įkainius.
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įkainiu apskaičiavimo principus."

11.2. Minėti Aprašo punktai dubliuoja (teikiama ta pati informacija) kitų
Aprašo punktų reikalavimus: Punktai 7.1.6. ir 7.1,11. dubliuoja punktą
7.1.20.1.; punktas 7.1.9. dubliuoja punktą 7.1.20.3.; punktas 7.1.13.
dubliuoja punktą 7.1.20.5. Siūlome išbraukti Aprašo punktus 7.1.6.,
7.1.9., 7.1.11., 7.1.13.
11.3. AB „Amber Grid" (perdavimo sistemos operatorius) nesudaro
sutarčių su buitiniais vartotojais dėl vartotojo sistemos (gamtinių dujų
įrenginių) prijungimo prie perdavimo sistemos. Teisės aktų nuostata
nurodyti konkrečius įkainius buvo atsiradusi iki trečiojo energetikos
paketo įgyvendinimo ir, ko gero, buvo orientuota į mažmeninius
prijungimus, vykdomus integruotoje įmonėje arba skirstymo sistemos
operatoriaus atveju. Bet kuriuo atveju prijungimo sąlygos ir prijungimo
įkainio skaičiavimas visų dujų vartojimo ar skirstymo dujų sistemų
atveju būtų analogiškas. Todėl siūlome Aprašo 7.2.4. punktą išbraukti.
11.4. Informacija skelbtina rinkos operatoriaus platformoje yra nustatyta
Komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 03-450 patvirtintų
„Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių"
2 skyriuje „Viešai neatskleista informacija". Tuo tarpu Aprašo 8.1.
punktas yra perkeltas iš „Prekybos elektros energija ir gamtinėmis
dujomis priežiūros taisyklių" 3 skyriaus „Viešai neatskleistos
informacijos skelbimo tvarka" 9 punkto, kuris nurodo kaip viešai
neatskleista informacija turi būti atskleista, bet nenurodo skelbtinos
informacijos turinio. Šį punktą perkėlus į Aprašą, jis įgauna kitą prasmę,
tampa nebeaišku kas laikoma informacija apie verslą ir įrenginius.
Pažymėtina, kad rinkos operatoriaus valdoma platforma yra skirta
skelbti standartizuotus pranešimus apie viešai neatskleistą informaciją,

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

pateiktą
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pavyzdžiui perdavimo sistemos ribojimus. Taigi informacijos apie verslą
ir įrenginius paskelbti šioje platformoje neįmanoma. Atsižvelgdami į
anksčiau nurodytą informaciją siūlome išbraukti Aprašo 8.1. punktą.

12.

11.5. Apraše yra punktai kurių numeriai dubliuojasi. Siūlome:
Aprašo punktą „7.1.5. prašymo sudaryti perdavimo sutarti forma"
vadinti 7.1.6. punktu, atitinkamai pakoreguojant kitų punktų (nuo 7.1.6.
iki 7.1.22.) numerius.
Aprašo punktą „7.4.5. techninius abipusiu srautu pajėgumus" vadinti
7.4.6. punktu, atitinkamai pakoreguojant kitų punktų (nuo 7.4.6. iki
7.4.12.) numerius.
AB "Lietuvos energijos 12.1. Bendrovės vertinimu teisės aktai nenumato įpareigojimo
gamyba"
asmenims, turintiems gamtinių dujų tiekimo leidimus, disponuoti 13.1 –
2018-01-22
13.4 papunkčiuose įvardinta informacija apie patronuojančias ar
raštas
susijusias įmones, kaip ir nenumato asmenų, turinčių, gamtinių dujų
Nr. (SD-66) (reg. Nr.
tiekimo leidimus, patronuojančiai ar susijusiai įmonei atskleisti jiems
R1-723)
tokią informaciją, todėl 13.1 papunkčio reikalavimas gali būti
neįgyvendinamas praktikoje.
Atitinkamai, Bendrovė siūlo patikslinti formuluotę: „13.1. informaciją
apie verslą ar įrenginius, kuriuos jis, jo patronuojančioji ar susijusi
įmonė turi ar valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus visiškai ar iš
dalies atsako tas rinkos dalyvis ar įmonė;“
12.2. Atkreipiame dėmesį, jog 13.2 papunkčio formuluotė neatitinka
aktualios VKEKK 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450
patvirtintų „Prekybos elektros energija ir gamtinės dujomis priežiūros
taisyklių“ (toliau – Taisyklės) 8.2 papunkčio redakcijos, kuri numato,
kad „Rinkos dalyvių skelbiama informacija, susijusi su neplaniniais
gavybos šaltinių, perdavimo režimo, tiekimo šaltinių ribojimais, kurie 20
procentų pakeičia gavybos, biodujų gamybos, perdavimo, tiekimo paros
dujų kiekį, taip pat vartojimo objektų įrenginių, kurių suminė instaliuota

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

pateiktą
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galia, jei ji nėra ribojama perdavimo ar skirstymo infrastruktūros
pajėgumų, yra 100 MW (876 000 MWh per metus) arba didesnė,
sustojimais, įskaitant 100 MW (876 000 MWh per metus) ar didesnio
vartojimo objektų įrenginių faktinio prieinamumo pokytį, identifikuojant
paleidimo/atjungimo faktą, vadovaujantis 8.6 papunktyje nurodyta
tvarka, kai tikėtina, jog tai truks ne mažiau kaip vieną valandą ir ne
ilgiau kaip trejus ateinančius metus“.
Prašome patikslinti šio punkto formuluotę, taip, kad jos atitiktų
Taisykles.
12.3. Atkreipiame dėmesį, jog 13.3 papunkčio formuluotė neatitinka
aktualios Taisyklių 8.3 papunkčio redakcijos, kuri numato „Rinkos
dalyvių skelbiama 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, taip pat vartojimo objektų įrenginių, kurių
suminė instaliuota galia, jei ji nėra ribojama perdavimo ar skirstymo
infrastruktūros pajėgumų, yra 100 MW (876 000 MWh per metus) arba
didesnė, atjungimais, įskaitant 100 MW (876 000 MWh per metus) ar
didesnį planuojamą vartojimo objektų įrenginių prieinamumo pokytį,
identifikuojant paleidimo/atjungimo faktą, vadovaujantis 8.6 papunktyje
nurodyta tvarka, kai tikėtina, jog tai truks ne mažiau kaip vieną valandą
ir ne ilgiau kaip trejus ateinančius metus.“
Prašome patikslinti šio punkto formuluotes, taip, kad jos atitiktų
Taisykles.
12.4. Projekto III skyriaus V-tas skirsnis yra skirtas „Asmenų, turinčių
leidimą gaminti elektros energiją, viešai skelbiama informacija“, kurį
sudaro 31 ir 33 punktai.
Projekto 33 punktas nurodo: „Asmuo, turintis elektros energijos
visuomeninio tiekimo licenciją, rinkos operatoriaus specializuotoje
platformoje skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą
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13.

AB „Energijos
skirstymo operatorius“
(2018-01-22 raštas
Nr. (30210-1271) (reg.
Nr. R1-728))

administruoja rinkos operatorius, nuolat skelbia tokią informaciją:
<...>.“
Prašome patikslinti Projekto 33 punktą, ar 33.1 – 33.3 papunkčiuose
nurodytą informaciją turėtų skelbti „asmuo, turintis elektros energijos
visuomeninio tiekimo licenciją“, ar „asmuo, turintis leidimą gaminti
elektros energiją“.
12.5. Bendrovės vertinimu teisės aktai nenumato įpareigojimo
asmenims, turintiems visuomeninio tiekimo licenciją/leidimą gaminti
elektros energiją, disponuoti 33.1 – 33.4 papunkčiuose įvardinta
informacija apie patronuojančias ar susijusias įmones, kaip ir nenumato
asmenų, turinčių, visuomeninio tiekimo licenciją/leidimą gaminti
elektros energiją, patronuojančiai ar susijusiai įmonei atskleisti jiems
tokią informaciją, todėl 33.1 papunkčio reikalavimas gali būti
neįgyvendinamas praktikoje.
Atitinkamai, Bendrovė siūlo patikslinti formuluotę taip: „33.1. viešai
neatskleistą turimą informaciją apie verslą ar įrenginius, kuriuos Aprašo
III skyriaus V skirsnyje nurodytas asmuo, jo patronuojančioji ar
susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus
visiškai ar iš dalies atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui
priskiriama informacija, susijusi su elektros energijos gamybos,
laikymo, vartojimo ar perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu,
įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių pasinaudoti tais įrenginiais
nebuvimą.“
13.1. Skirstymo sistemos operatorius nustato prijungimo prie gamtinių
skirstymo sistemos sąlygas ir įkainius, o perdavimo sistemos operatorius
prie perdavimo sistemos.
11.1.1. nustatytas ir Komisijos patvirtintas skaidrias ir veiksmingas
nediskriminacinio saugyklų, SGD sistemos, skirstymo sistemos
operatoriui nuosavybes teise nepriklausančių mažos apimties SGD
pakartotinio dujinimo įrenginių ir vartotojų prijungimo prie perdavimo

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

pateiktą
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skirstymo sistemų procedūras bei įkainius;

13.2. 11.1.2. punktui Reikalingas platesnis Komisijos komentaras dėl Komentaras.
šiame punkte numatyto reikalavimo teikti „adresus pranešimams“, nes Žr. 1.1. pastabos
komentarą.
skirstymo sistemos operatoriaus kontaktai yra skelbiami viešai
13.3. Galiojantis teisinis reglamentavimas nenustato ribojimų teikti su
reguliuojama veikla nesusijusias paslaugas, ką Bendrovė ir vykdo.
Aprašo 11.1.4 punktas nenurodo apie kokias konkrečias paslaugas turės
būti teikiama informacija, dėl to, laikytina, kad Bendrovė turės teikti
informaciją apie absoliučiai visas savo teikiamas paslaugas.
Atsižvelgiant į Komisijos reguliavimo sritį, toks reikalavimas yra
perteklinis ir nepagrįstas.
Siūlome patikslinti Aprašo 11.1.4 punktą, numatant pareigą Bendrovei
skelbti informaciją apie reguliuojamas paslaugas:
11.1.4. detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant
visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą ;
13.4. Redakcinė pastaba. Siūlome suvienodinti pirmą ir antrą sakinio
dalis
11.1.9. reguliuojamų gamtinių dujų skirstymo kainų diferencijavimo
taisykles ir konkrečių skirstymo kainų skaičiavimo metodikas;
13.5. Informacija apie planuojamas investicijas yra dešimties metų
tinklo plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų plano dalis,
todėl siūlome naikinti besidubliuojantį reikalavimą:
11.1.12. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą,
plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio)
investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Neatsižvelgta.
Komentaras.
Vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
gamtinių dujų įstatymo 371 straipsnio 1
dalimi, iki kiekvienų metų liepos 1 dienos
dešimties metų tinklo plėtros, atnaujinimo,
modernizavimo ir investicijų planą (toliau –
Investicijų planas) parengia ir savo interneto
svetainėje paskelbia skirstymo sistemos
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operatorius, aptarnaujantis daugiau negu
100 000 vartotojų. Atsižvelgiant į tai, kiti
skirstymo operatoriai, aptarnaujantys ne
daugiau nei 100 000 vartotojų, Investicijų
plano nerengia (teikiamos redakcijos 7.1.3
papunktis).
13.6. 11.2.2. Informacija apie reguliuojamos veiklos sąnaudas yra Komentaras.
metinės reguliuojamos veiklos ataskaitos dalis, todėl šis punktas yra Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.
perteklinis.
13.7. 11.2.7. Bendrovė vadovaujantis Gamtinių dujų įmonių apskaitos Komentaras.
atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių Žr. 1.1. pastabos
reikalavimų aprašo 41 punktu (toliau - Apskaitos aprašas) privalo komentarą.
Komisijai pateikti bei viešai skelbti metinę reguliuojamos veiklos
atskaitomybę kartu su nepriklausomo audito išvada. Be to, Apskaitos
aprašo 41 punktas nustato audito objektą - „Šiuo atveju nepriklausomo
audito patikros objektas turi būti gamtinių dujų įmonės ataskaitiniu
laikotarpiu naudotos Reguliavimo apskaitos sistemos atitikimas šiame
Apraše nustatytoms taisyklėms bei reguliuojamoje atskaitomybėje
teikiamų duomenų už ataskaitinį laikotarpį atitikimas Aprašo
reikalavimams“.
Dėl to, atkreipiame dėmesį, kad (i) Aprašo 11.2.7.1 ir 11.2.7.2
punktuose nurodyta informacija yra vienas paketas, (ii) Aprašo 11.2.7.2
punkte nurodytą audito objektą nustato Apskaitos aprašo 41 punktas, dėl
to šiame teisės akte ši informacija perteklinė.
Atsižvelgiant į tai, siūlome apjungti Aprašo 11.2.7.1 ir 11.2.7.2 punktus,
patikslinant 11.2.7.2 punkto formuluotę:
11.2.7. pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų
metų gegužės 1 d., skelbia:
11.2.7.1. audito išvadą dėl tvarkomos apskaitos atitikties skirstymo
sistemos operatoriaus parengtai ir (ar) Komisijos patvirtintai
sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui, ir

vertinime

pateiktą
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sąnaudų apskaitos taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems
reikalavimams;
11.2.7.2. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą;
11.2.7.1. metinę reguliuojamos veiklos ataskaitą kartu su
auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją.
13.8. Redakcinė pastaba. 24.1.2. elektros energijos skirstymo paslaugų Komentaras.
teikimo sutarčių sudarymo sąlygas;
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.
13.9. Aprašo 24.1.9. punkte nurodyta informacija dubliuoja Aprašo
24.2.4.1 punktą. Pagal Aprašo 24.2.4.1 punktą Bendrovei numatyta
pareiga skelbti „metines reguliuojamos veiklos ataskaitas <...>“, kurių
apimtyje yra duomenys apie elektros energijos skirstymo sąnaudas.
Atsižvelgiant į išdėstytą, siūlome Aprašo 24.1.9 punktą naikinti.
13.10. Bendrovė, vadovaujantis Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių
reikalavimų aprašo 41 punktu (toliau - Apskaitos aprašas), privalo
Komisijai pateikti bei viešai skelbti metinę reguliuojamos veiklos
atskaitomybę kartu su nepriklausomo audito išvada. Be to, Apskaitos
aprašo 41 punktas nustato audito objektą, - „Šiuo atveju audito patikros
objektas turi būti Aprašo 1-3 priedai, elektros energetikos įmonės
ataskaitiniu laikotarpiu naudotos Reguliavimo apskaitos sistemos ir
Aprašo 1-3 priedų atitikimas šiame Apraše nustatytoms taisyklėms bei
Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros
energetikos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“
patvirtintos Elektros energetikos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio
tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo
metodikos 7.2 papunkčio nuostatoms <...>“.
Dėl to, atkreipiame dėmesį, kad Aprašo 24.2.4.3 punkte nurodytą audito

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.
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UAB „Vilniaus
vandenys“
(2018-01-05
raštas Nr. S-027,
(reg. Nr. R1-110))

objektą nustato Apskaitos aprašo 41 punktas, dėl to šiame teisės akte ši
informacija perteklinė.
Atsižvelgiant i tai, siūlome naikinti Aprašo 24.2.4.3. ir 26.2.3.3.
punktus.
24.2. kartą per metus paskelbia ir, įvykus pasikeitimams, ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas, jeigu Aprašo 3 punkte nurodyti teisės aktai nenustato
kitaip, atnaujina tokią informaciją:
<...>
24.2.4.1. metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo
auditoriaus išvada, išskyrus konfidencialią informaciją;
<...>
24.2.4.3. audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Komisijos
nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar)
modeliui bei sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės
aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą;
26.2.3.3. audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Komisijos
nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir (ar)
modeliui bei sąnaudų apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės
aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą;
13.11. Aprašo 26.1.5 punkte nurodyta informacija dubliuoja Aprašo
26.2.3.1 punktą. Pagal Aprašo 26.2.3.1 punktą Bendrovei numatyta
pareiga skelbti „metines reguliuojamos veiklos ataskaitas <...>“, kurių
apimtyje yra duomenys apie elektros energijos visuomeninio tiekimo
sąnaudas.
Atsižvelgiant į išdėstytą, siūlome Aprašo 26.1.5 punktą naikinti.
14.1. Aprašo 38.1.1, 38.1.2, 38.1.3, 38.1.4, 38.1.8 punktuose nurodoma
pateikti tam tikrą informaciją apie Bendrovės teikiamas paslaugas.
Atkreiptinas dėmesys, kad galiojantis teisinis reglamentavimas
nenustato jokių ribojimų geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų
tvarkytojams užsiimti bet kokia kita veikla, jskaitant ir bet kokių kitų su

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą
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geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu nesusijusių paslaugų
teikimą. Kadangi minimuose Aprašo punktuose nenurodoma, apie
kokias konkrečias paslaugas privalo būti pateikiama informacija,
laikytina, kad Bendrovė privalėtų pateikti informaciją apie absoliučiai
visas savo teikiamas paslaugas ir Komisija turėtų tikrinti, kaip Bendrovė
vykdo šią pareigą. Akivaizdu, kad toks teisinis reguliavimas būtų
perteklinis, netenkinantis viešojo intereso, taip pat apsunkintų tiek
Bendrovę, tiek Komisijos darbą. Manytina, kad klientų interesai būtų
tinkamai tenkinami skelbiant informaciją apie reguliuojamas ir
Komisijos prižiūrimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas.
Siūloma Apraše (aukščiau nurodytuose punktuose) tiksliai
nurodyti, kad būtina pateikti informaciją tik apie šias konkrečias:
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, o jei būtų
nuspręsta, kad informaciją reikia pateikti ir apie susijusias paslaugas,
turėtų būti konkrečiai (pateikiant baigtinį sąrašą) nurodoma, kokios
paslaugos laikomos susijusiomis paslaugomis.
14.2. Aprašo 38.1.2 punkte nurodoma pateikti teikiamų paslaugų Komentaras.
aprašymą. Toks reikalavimas yra labai abstraktus ir todėl Bendrovė, Žr. 1.1. pastabos
Komisija ir klientai gali skirtingai suvokti, koks aprašymas būtų komentarą.
laikytinas tinkamu. Be to, pačios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugos yra įprastos ir jų turinys savaime suprantamas, todėl
svarstytina netgi visai atsisakyti šių paslaugų aprašymų privalomumo.
Atsižvelgiant į išdėstyta, siūlome atsisakyti šio reikalavimo arba
nurodyti konkrečius reikalavimus tokio aprašymo turiniui (t. y. kokios
konkrečiai paslaugų savybės turi būti atskleistos, kad aprašymas būtų
laikomas tinkamu).

vertinime

pateiktą
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14.3. Aprašo 38.1.3 nurodoma pateikti informaciją apie numatomų
sutarčių sąlygų pasikeitimus. Pažymėtina, kad daugumos Bendrovių
geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartys sudarytos
iš dviejų dalių: bendrųjų sąlygų, kurios yra taikomos visiems klientams,
ir specialiųjų sąlygų, kuriose yra nuostatos, taikomos tam konkrečiam
klientui (paslaugų teikimo adresas, šalių rekvizitai ir pan.). Sąvoka
„sutartis" apibrėžia bendrąsias sąlygas ir specialiąsias sąlygas (kaip
komplektą), dokumentai atskirai nėra galiojantys. Atsižvelgiant į
išdėstyta, siekiant teisinio aiškumo siūlome pakoreguoti nagrinėjamo
Aprašo punkto formuluotę, įpareigojant pateikti informaciją apie
numatomų bendrųjų sutarčių sąlygų pasikeitimus.
14.4. Aprašo 38.1.4 punkte nurodoma pateikti paslaugų teikimo sąlygas.
Galima teigti, kad paslaugų teikimo sąlygos nustatomos sutartyse, todėl
prašytume paaiškinti, ar reikalavimo netenkina bendrųjų sutarčių sąlygų
paskelbimas viešai. Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas yra labai
abstraktus ir todėl Bendrovė, Komisija ir klientai gali skirtingai suvokti,
koks aprašymas būtų laikytinas tinkamu, siūlome nurodyti reikalavimus
tokio aprašymo turiniui (t. y. kokios konkrečiai paslaugų savybės turi
būti atskleistos, kad aprašymas būtų laikomas tinkamu).
14.5. Aprašo 8.1.5 punkte nurodoma pateikti informaciją apie paslaugų
kokybę. Siekiant teisinio aiškumo siūlome papildyti esamą formuluotę
nurodant, kokie tiksliai kokybiniai paslaugų rodikliai privalo būti
atskleidžiami.
14.6. Aprašo 38.1.12 punkte nurodoma pateikti sąrašą įmonės
darbuotojų, nurodydami jų pareigybes, vardus, pavardes ir telefonų
numerius, į kuriuos paslaugų abonentai (vartotojai) gali kreiptis
informacijos.
Atkreiptinas dėmesys, kad geroji šiuolaikinė klientų aptarnavimo
praktika tiek privačiose, tiek viešose institucijose yra taikyti vieno
langelio principą, kurio esmė - pateikti klientui vieną Bendrovės
(kontaktų centro) telefono numerį, kuriuo paskambinus bus atsakyta į

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime
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Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.
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UAB „Aukštaitijos
vandenys“
(2018-01-17
raštas Nr. 2.2-60,
(reg. Nr. R1-608))

kliento klausimą ar klausimus nenukreipiant paties kliento pas daugybę
skirtingų specialistų, tačiau surenkant atsakymus į klausimus, suderinant
juos įstaigos viduje ir pateikiant klientui. Tik naudojant vieno langelio
principą mažinama administracinė našta, taikomas vieningas klientų
aptarnavimo standartas, užklausa standartiškai registruojama ir galima ją
sekti (užtikrinama, kad kliento kreipimasis nepasimes). Taip pat vieno
langelio principas užtikrina, kad užklausa bus paskirta būtent
atsakingam, darbo vietoje esančiam specialistui, ir klientui nereikia savo
nuožiūra bandyti tinkamai nustatyti konkrečias darbuotojų
kompetencijas nurodytose srityse. Visi šie dalykai neužtikrinami ir
nekontroliuojami, jei klientai priverčiami kreiptis į atskirus specialistus
savarankiškai.
Pažymėtina, kad vieno langelio principo svarbą akcentuoja ir Valstybės
kontrolė (žr. 2014 m. lapkričio 21 d. Valstybinio audito ataskaitą Nr.
VA-P-90-3-14).
15.1. Vadovaujantis LR teisėkūros pagrindų įstatymo (Žin., 2012, Nr. l
10-5564) (toliau tekste - Teisėkūros įstatymas) 3 straipsnio 2 punkto 1
dalimi, teisės akto projektas turi būti rengiamas ir priimamas tik tuo
atveju, kai siekiamų tikslų negalima pasiekti kitomis priemonėmis.
Pažymėtina, kad LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimas Nr.480 „Dėl
bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.154- 6976) 12
punktas nustato, įstaigos interneto svetainės struktūrą, kurioje numatyti
skyriai ir jų sritys: tokios kaip veiklos sritys, planavimo dokumentai,
finansinių ataskaitų rinkiniai, paslaugos. Manome, kad Aprašo projektas
pakartotinai nustato bendruosius reikalavimus (nėra tiksliai, aiškiai ir
glaustai pateikta) viešinama informacija
15. 2. Aprašo projekto V skyriaus „Geriamojo vandens tiekėjų ir (arba)
nuotekų tvarkytojų bei paviršinių nuotekų tvarkytojų viešai skelbiama
informacija“ 38.1.1-38.7 punktuose perkelta viešinama informacija iš
LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin.,

Atsižvelgta.

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą
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2006, Nr.82-3260, TAR, 2014-06-17, Nr.2014-7685) 36 punkto 1 dalies.
Tokia Aprašo projekto redakcija gali leisti kiekvienam vandens tiekėjui
skirtingai suvokti reikalingos informacijos viešinimą. Vadovaujantis
Teisėkūros įstatymo 3 straipsnio 2 punkto dalimi, teisės aktuose
reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus,
aiškus ir nedviprasmiškas, todėl:
15.2.1. „paslaugų kainas ir tarifus, jų struktūrą“ (38.1.1. punktas) - Komentaras.
detalizuoti kokias paslaugų kainas ir jų struktūrą viešinti (reguliuojamos Žr. 1.1. pastabos
komentarą.
veiklos, susijusios su ja veiklos, struktūros sandarą);
15.2.2. „teikiamų paslaugų aprašymą“ (38.1.2. punktas) - nėra aišku, ar
teikiama informacija apima geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugas? Ar ir paslaugas, susijusias su geriamojo vandens ir
nuotekų tvarkymo teikimo paslauga? Tiksliai nurodyti kokių paslaugų
aprašymą viešinti;
15.2.3. „numatomų sutarčių sąlygų pasikeitimus“ (38.1.3. punktas) neaišku kokia ir kada informacija yra teikiama dėl numatomų sutarčių
pasikeitimo? Ar svarstant teisės akto projektą vandens tiekėjas turėtų
teikti informaciją abonentams apie numatomą sutarčių pasikeitimą?
Pažymėtina, kad išankstinis informacijos teikimas sąlygotų daugiau
nesusipratimų ir neaiškumų klientams, nes teisės aktų projektai ne
visada yra priimami ir jie įsigalioja;
15.2.4. „paslaugų teikimo sąlygas“ (38.1.4. punktas) - nėra aiškus
aprašymo turinys šiai informacijai. Paslaugų teikimo sąlygos yra
apibrėžtos specialiuosiuose geriamojo vandens tiekimo Velžio kelias 13,
LT-36111 Panevėžys Tel, 845586630 duomenys kaupiami Ir saugomi
Juridinių Faks. 8 45 58 66 37 asmenų registre, įmonės kodas 147104754
info@avandenys.lt
PVM mokėtojo kodas LT471047515www.avandenys.lt ir nuotekų
tvarkymo norminiuose teisės aktuose. Atsižvelgus į nustatytus paslaugų

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą. .

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą
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teikimo sąlygų reikalavimus, manome tikslinga glaustai detalizuoti
teikiamos informacijos turinio aprašymą;

16.

UAB „Šiaulių
vandenys“
(2018-01-19
raštas Nr. S-247,
(reg. Nr. R1-680))

15.2.5. „tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų nuotekų tvarkymo
paslaugų kokybę“ (38.1.5 punktas) – papildyti viešinamais kokybiniais
paslaugų rodikliais arba pateikti nuorodą i norminius teisės aktus.
Siūloma Aprašo projekto 38.1.1-38.5 punktus papildyti ir juos išdėstyti
aiškiai, tiksliai ir suprantamai.
16.1. Atsižvelgiant į tai, kad įmonių kitos (nereguliuojamos veiklos)
paslaugos teikiamos rinkos kainomis, o reguliuojamos veiklos kainų
paskaičiavimo ir derinimo medžiaga, viešai skelbiama Kainų komisijos
tinklapyje, siūlome atsisakyti reikalavimo teikti visų teikiamų paslaugų
kainų struktūras ir 38.1.1. punkto reikalavimą išdėstyti nauja redakcija:
„38.1.1. reguliuojamos veiklos paslaugų kainas“.
16.2. Siūlome keisti Projekto 38.1.3. punkto reikalavimą jį išdėstant
nauja redakcija:
„38.1.3. sutarčių projektus atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų
kategoriją“.
16.3. Siūlome Projekto 38.1. punktą papildyti 38.1.13 - 38.1.15.
papunkčiais juos išdėstant taip:
„38.1.13. Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai;
16.4. 38.1.14. vartotojų ginčų sprendimo ne teismo tvarka;

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

pateiktą

16.5. 38.1.15. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektai, kurie Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
kompetentingi spręsti vartojimo ginčus.“
komentarą.

vertinime

pateiktą
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17.

UAB „Lietuvos dujų
tiekimas" (2018-01-19
raštas Nr. LTD-SD2018/44) (reg. Nr. R1686))

17.1. Siekiant suvienodinti viešai skelbiamos informacijos atskleidimą Komentaras.
gamtinių ir elektros energetikos sektoriuose, siūlome suvienodinti Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
metinių reguliuojamos veiklos ataskaitų teikimą, ir patikslinti Aprašo komentarą.
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.
17.2. Aprašo projekto 13.1 punkte nustatyta, kad „asmuo, turintis Komentaras.
gamtinių dujų tiekimo leidimą, rinkos operatoriaus specializuotoje Žr. 1.1. pastabos
platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, nuolat komentarą.
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. O3450 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

vertinime

pateiktą
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18.

AB „INTER RAO
Lietuva“ (2018-01-10
raštas Nr. 1801-839)
(reg. Nr. R1-317))

administruoja rinkos operatorius, nuolat skelbia tokią informaciją:“
Atsižvelgiant į Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis
priežiūros taisyklių reikalavimus, atitinkamai tikslintinos analogiškos
Aprašo projekto nuostatos.
17.3. 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:
1.4. „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;"
17.4. 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.
18.1. Nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams bus taikomas
Projekto 28 punktas su papunkčiais ir manytina, kad įgyvendinant
praktikoje šį nutarimo Projektą kils neaiškumas dėl tikslios informacijos
skelbimo, todėl Komisija šiame nutarimo Projekte arba šio Projekto
įgyvendinimui turi aiškiai nurodyti kokia informacija turėtų būti
skelbiama pagal kiekvieną 28 punkto papunktį.
Pagal Projekto 28.1 punktą vartotojai galėtų naudoti Komisijos sukurtą

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos
komentarą.

vertinime

Komentaras.
Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
komentarą.

pateiktą
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„Kainų palyginimo sistemą“, kitu atveju bus daug netikslumų, kai
nepriklausomi elektros tiekėjai vartotojus skaidys į skirtingas grupes.
Taip pat Komisija turėtų aiškiai nurodyti į kokius informacijos šaltinius
bei kokių vartotojų organizacijų, asociacijų, agentūrų ar panašių įstaigų
kontaktinė informacija turėtų būti skelbiama ir nurodyti tikslų Europos
Komisijos parengtą energijos vartotojams skirtą klausinių ir atsakymų
sąrašą, kuris turės būti skelbiamas pagal Projekto 28.3-28.5 punktus.
19.

UAB „Litgas“ (201801-22 raštas Nr. SD2018/7) (Reg. Nr. R1710)

Remiantis Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros Komentaras.
taisyklių, patvirtintų 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450, 9 Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
punkte įtvirtintu reglamentavimu, taip pat siekiant nedubliuoti viešai komentarą.
neatskleistos informacijos pranešimų bei aiškiai apibrėžti tokios
informacijos teikimo atsakomybę, siūlome Projekto 13 punktą
formuluoti sekančiai:
„13. Asmuo, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą, būdamas pirminis
informacijos savininkas, rinkos operatoriaus specializuotoje
platformoje, skirtoje pateikti viešai neatskleistą informaciją, kurią
administruoja rinkos operatorius, nuolat skelbia tokią informaciją:“
Projekto 12.2.3. ir 12.2.5.2. bei 12.2.5.1. ir 12.2.5.3. punktais nurodyti Komentaras.
12 Žr. 1.1. pastabos vertinime pateiktą
asmenų, turinčių gamtinių dujų tiekimo leidimą, viešai teiktini
komentarą.
duomenys dalinai apima to paties turinio informaciją. Tikslumo ir
vienodo reikalavimų supratimo tikslais, siūlome Projektą papildyti
nuostata, jog informacija, nurodyta atskirais Projekto punktais gali būti
viešai skelbiama viename, keliuose Projekto punktuose nurodytą
informaciją apimančiame, dokumente.

___________________________________

GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

1.

2.

Privaloma skelbti informacija

Nediskriminacinius
ir
skaidrius
pajėgumų paskirstymo mechanizmus.

Nediskriminacinę
ir
skaidrią
perkrovos valdymo tvarką.
Išsamią informaciją apie siūlomas
paslaugas ir taikomas atitinkamas
sąlygas, bei techninę informaciją,
būtiną tam, kad tinklo naudotojai
įgytų veiksmingą teisę naudotis
tinklu.
Pagrįstai ir pakankamai išsamią
informaciją
apie
tarifų
apskaičiavimą, metodiką ir struktūrą.
Patogią naudoti ir standartine forma
pateikiamą kiekybinę informaciją
apie suteiktų paslaugų techninius,
sutartyse numatytus ir turimus
pajėgumus visuose atitinkamuose
taškuose, įskaitant dujų įleidimo ir
išleidimo taškus.

Skelbimo periodiškumas

Nuoroda į teisės aktą

Asmuo, turintis gamtinių dujų perdavimo licenciją, skelbia:
2009 m. liepos 13 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 715/2009 dėl teisės
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per naudotis gamtinių dujų perdavimo
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo. tinklais
sąlygų,
panaikinančio
Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005,
(toliau – Reglamentas Nr. 715/2009)
16 straipsnio 2 dalis
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Reglamento
Nr.
715/2009
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo. 16 straipsnio 3 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento
Nr.
18 straipsnio 1 dalis

715/2009

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento
Nr.
18 straipsnio 2 dalis

715/2009

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento
Nr.
18 straipsnio 3 dalis

715/2009

6.

Ex-ante ir ex-post informaciją apie Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
pasiūlą ir paklausą.
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento
Nr.
18 straipsnio 6 dalis

715/2009

7.

Informaciją apie priemones, kurių Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Reglamento
Nr.
operatorius
ėmėsi
sistemai 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo. 18 straipsnio 6 dalis

715/2009

3.

4.

5.

Pastabos

Skelbiama informacija yra tokia pat
išsami, kaip ir perdavimo sistemos
operatoriaus turima informacija.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

13.1.

13.2.

subalansuoti, taip pat apie dėl to
patirtas sąnaudas bei gautas pajamas.
Mokesčių
už
disbalansą
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
apskaičiavimo metodiką ir galutinius
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
tarifus.
Visus
planuojamus
techninės
priežiūros laikotarpius, kurie gali
Ne rečiau nei kartą per metus iki iš
turėti įtakos transportavimo sutartyse
anksto nustatyto galutinio termino
numatytoms
tinklo
naudotojų
teisėms.
Vykstant techninei priežiūrai –
atnaujintus išsamius duomenis apie
techninę priežiūrą, numatomą jos
trukmę bei poveikį.
Smulkų ir išsamų įvairių siūlomų
paslaugų ir mokesčių už jas
aprašymą.
Įvairias toms paslaugoms sudaromų
transportavimo sutarčių rūšis.
Tinklo kodeksą ir (arba) standartines
visų tinklo naudotojų teisėms ir
pareigoms
keliamas
sąlygas,
įskaitant:
suderintas transportavimo sutartis ir
kitus atitinkamus dokumentus;
Visų Reglamento Nr. 715/2009 1
priedo 3 skyriaus 2 dalyje apibrėžtų
atitinkamų taškų dujų kokybės
atitinkamų
parametrų
vertes,
įskaitant bent bendrąją šilumingumo
vertę ir Wobbe indeksą, taip pat
atsakomybę
arba
konversijos
sąnaudas tinklo naudotojams, jei dujų

Reglamento
Nr.
21 straipsnio 3 dalis

715/2009

Tai apima laiku ir nediskriminuojant
apie visus planuojamų techninės
priežiūros laikotarpių pakeitimus ir
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
pranešimą apie neplanuotą techninę
1 skyriaus 9 punktas
priežiūrą, kai tik tokią informaciją
gauna
perdavimo
sistemos
operatorius.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
1 skyriaus 9 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.1.2 skirsnio a punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.1.2 skirsnio b punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.1.2 skirsnio c punktas

Jei reikia siekiant užtikrinti teisę
naudotis sistema.

13.3.

13.4.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

parametrai
neatitinka
nurodytų
verčių;
informaciją apie slėgio reikalavimus,
susijusius su visais atitinkamais
taškais;
pertraukiamojo
pajėgumo
nutraukimo tvarką, įskaitant, jei
taikytina, atskirų nutraukimų laiką,
mastą ir eiliškumą.
Suderintą
perdavimo
sistemos
naudojimo
tvarką,
įskaitant
pagrindinių sąvokų apibrėžtis.
Nuostatas dėl pajėgumų paskirstymo,
perkrovos valdymo, draudimo kaupti
atsargas ir pakartotinio panaudojimo
tvarkos.
Prekybos
pajėgumais
antrinėje
rinkoje taisykles perdavimo sistemos
operatoriaus atžvilgiu.
Balansavimo taisykles ir mokesčių
už
disbalansą
apskaičiavimo
metodiką.
Lankstumą ir paklaidas, kurie
įskaitomi į transportavimą ir kitas
paslaugas
jų
atskirai
neapmokestinant, bei papildomą
lankstumą ir atitinkamus mokesčius;
Išsamų
perdavimo
sistemos
operatoriaus dujų sistemos aprašymą,
nurodant visus atitinkamus taškus,
jungiančius jo sistemą ir kitų
perdavimo
sistemos
operatorių
sistemas ir (arba) dujų infrastruktūrą,
pavyzdžiui, suskystintų gamtinių
dujų (toliau – SGD) infrastruktūrą,

Jei reikia siekiant užtikrinti teisę
naudotis sistema.
Pavyzdžiui.,
proporcingai
arba
paskirtas pajėgumas
vėliausiai.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.1.2 skirsnio d punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.1.2 skirsnio e punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.1.2 skirsnio f punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.1.2 skirsnio g punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
Jei taikoma.
3.1.2 skirsnio h punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.1.2 skirsnio i punktas

nutraukiama
pirmiausiai
nutraukiamas

20.

21.

22.

23.

24.

bei
infrastruktūrą,
būtiną
papildomoms paslaugoms, kaip
apibrėžta 2009 m. liepos 13 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos
Nr. 2009/73/EB
dėl
gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų
taisyklių, panaikinančių Direktyvą
Nr. 2003/55/EB,
2 straipsnio
14 punkte, teikti;
Prisijungimo
prie
perdavimo
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
sistemos
operatoriaus
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
eksploatuojamos sistemos taisykles.
Informaciją
apie
avarinius
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
mechanizmus, kiek tai yra perdavimo
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
sistemos operatoriaus atsakomybė.
Perdavimo
sistemų
operatorių
suderintas
sujungimo
taškuose
taikomas su tinklo naudotojų prieiga
prie nagrinėjamų perdavimo sistemų
ir
tinklo
sąveika
susijusias
procedūras, sutartas paskyrimo ir
suderinimo procedūras, taip pat kitas
sutartas
procedūras,
kuriomis
nustatomos dujų srautų paskirstymo
ir balansavimo sąlygos, įskaitant
naudojamus metodus.
Išsamų metodų ir procesų aprašymą,
įskaitant
informaciją
apie
naudojamus
parametrus
ir
svarbiausias prielaidas, daromas
skaičiuojant techninį pajėgumą.
Visuose atitinkamuose taškuose
perdavimo
sistemų
operatoriai

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.1.2 skirsnio j punktas
Pavyzdžiui,
priemones,
kurias
vykdant gali būti atjungtos vartotojų
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
grupės, taip pat kitas perdavimo
3.1.2 skirsnio k punktas
sistemos
operatoriui
taikomas
bendrosios atsakomybės taisykles.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.1.2 skirsnio l punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.1.2 skirsnio m punktas

Informacija skelbiama kasdien arba Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo Jei trumpiausias atskaitos laikotarpis
kas valandą: jos skelbimo periodas 3.3.1 skirsnis
yra ne viena diena, Reglamento Nr.

24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.
24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

skelbia Reglamento Nr. 715/2009
1 priedo
3 skyriaus
3 dalies
1 skirsnio a–g punktuose nurodytą
informaciją apie visas teikiamas
pagrindines ir papildomas paslaugas
(ypač maišymo, inertinių dujų
įmaišymo
ir
konversijos
informaciją):
techninius srautų pajėgumus abiem
kryptimis;
bendrą sutartyse numatytą nuolatinį
ir pertraukiamąjį pajėgumą abiem
kryptimis;
paskyrimus
ir
pakartotinius
paskyrimus abiem kryptimis;
turimą nuolatinį ir pertraukiamąjį
pajėgumą abiem kryptimis;

atitinka
trumpiausią
pajėgumų
užsakymo
ir
(pakartotinio)
paskyrimo atskaitos laikotarpį arba
trumpiausią atsiskaitymo laikotarpį,
už kurį skaičiuojami mokesčiai už
disbalansą.

faktinius fizinius srautus;
informaciją apie pertraukiamojo
pajėgumo
planinį
ir
faktinį
nutraukimą;
informaciją
apie planinius
ir
neplaninius nuolatinių paslaugų Apie planinį nutraukimą paskelbiama
teikimo nutraukimus ir tų paslaugų bent prieš 42 dienas.
atkūrimą;
atvejus, kai teisėti prašymai dėl
nuolatinių pajėgumų produktų, kurių
galiojimo trukmė yra vienas mėnuo
arba ilgesnė, buvo atmesti;
kur ir kada nuolatinių pajėgumų
produktų, kurių galiojimo trukmė yra
vienas
mėnuo
arba
ilgesnė,
pardavimo kainos viršijo rezervinę
kainą;

715/2009 1 priedo 3 skyriaus 3 dalies
1 skirsnio a–g punktuose nurodyta
informacija pateikiama ir kasdien. Ši
informacija skelbiama ir atnaujinama
iškart, kai sistemos operatorius ją
gauna (beveik realiuoju laiku).

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.3.1 skirsnio a punktas
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.3.1 skirsnio b punktas
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.3.1 skirsnio c punktas
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.3.1 skirsnio d punktas
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.3.1 skirsnio e punktas
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.3.1 skirsnio f punktas
Sistemos techninę priežiūrą ir su ja
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
susijusio nutraukimo tikėtiną trukmę
3.3.1 skirsnio g punktas
ir kt.
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo Įskaitant atmestų prašymų skaičių ir
3.3.1 skirsnio h punktas
atitinkamą pajėgumų kiekį.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
Aukcionų atveju.
3.3.1 skirsnio i punktas

24.10.

24.11.

25.

26.

27.

27.1.
27.2.

kur ir kada pagal reguliaraus
paskirstymo procedūrą nepasiūlytas
nė vienas nuolatinių pajėgumų
produktas, kurio galiojimo trukmė
yra vienas mėnuo arba ilgesnė;
bendrus pajėgumus, suteiktus taikant
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
2 skyriaus
2 dalies
2 skirsnyje,
2 skyriaus
2 dalies
3 skirsnyje,
2 skyriaus 2 dalies 4 skirsnyje ir
2 skyriaus
2 dalies
5 skirsnyje
nustatytas
perkrovos
valdymo
tvarkas.

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.3.1 skirsnio j punktas

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo Pagal kiekvieną taikytą perkrovos
3.3.1 skirsnio k punktas
valdymo tvarką.

Preliminarūs duomenys paskelbiami
ne vėliau kaip per tris dienas nuo
Išmatuotas bendrojo šilumingumo
atitinkamos dujų tiekimo dienos. Reglamento Nr. 715/2009
arba Wobbe indekso vertes visuose
Galutiniai duomenys paskelbiami per 3.3.4 skirsnis
atitinkamuose taškuose.
tris mėnesius nuo atitinkamo
mėnesio pabaigos.
Visų atitinkamų taškų turimus,
užsakytus ir techninius pajėgumus
per visus pajėgumo teikimo pagal
Reglamento Nr. 715/2009
Kasmet.
sutartį metus ir dar vienerius metus,
3.3.5 skirsnis
ir ne trumpiau kaip ateinantiems 10
metų.
Bendrojo antrinėje rinkoje (t. y. kai
vienas tinklo naudotojas parduoda
kitam tinklo naudotojui) siūlomo ir
Reglamento Nr. 715/2009
pagal sutartis teikiamo pajėgumo Kasdien skelbiama ir atnaujinama.
3.4.1 skirsnis
informacija, jei ta informacija
prieinama PSO. Turi būti pateikiami
šie duomenys:
sujungimo
taškas,
kuriame
Reglamento Nr. 715/2009
parduodamas pajėgumas;
3.4.1 skirsnio a punktas
pajėgumo tipas, t. y. įleidimo,
Reglamento Nr. 715/2009

1 priedo

Ši informacija atnaujinama ne rečiau
kaip vieną kartą per mėnesį;
1 priedo atnaujinama dažniau, jei gaunama
naujos
informacijos.
Skelbiama
informacija turi atspindėti laikotarpį,
kuriam pajėgumas siūlomas rinkoje.

1 priedo

1 priedo
1 priedo

27.3.
27.4.
27.5.

27.6.

28.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

išleidimo,
nuolatinis,
pertraukiamasis;
kiek pajėgumo naudojimo teisių
suteikta ir šių teisių galiojimo
trukmė;
pardavimo tipas, pvz., perdavimas
arba paskyrimas;
bendras
pardavimo
ir
(arba)
perdavimo sandorių skaičius;
kitos perdavimo sistemos operatoriui
žinomos sąlygos, kaip nurodyta
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo 3
skyriaus 3 dalyje.
Suderintas sąlygas, pagal kurias jie
patvirtina pajėgumų sandorius (pvz.,
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
perdavimo ir paskyrimo). Šiose
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
sąlygose turi būti nurodyti bent šie
reikalavimai:
standartizuotų produktų, kuriuos
galima parduoti antrinėje rinkoje,
apibūdinimas;
pasirengimo laikas antrinės rinkos
prekybos sandoriams įgyvendinti,
patvirtinti ir (arba) registruot;
pranešimas, kurį pardavėjas arba
Reglamento (EB) Nr. 715/2009 1
priedo 3 skyriaus 4 dalies 1 punkte
nurodyta trečioji šalis pateikia
perdavimo sistemos operatoriui ir
kuriame
nurodomi
pardavėjas,
pirkėjas ir pajėgumo duomenys,
nurodyti 3 skyriaus 4 dalies 1 punkte.
Numatytą didžiausią lankstumą,
užsakytą lankstumą ir rinkoje Kitą dujų tiekimo dieną.
teikiamą lankstumą.

3.4.1 skirsnio b punktas
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.4.1 skirsnio c punktas
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.4.1 skirsnio d punktas
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.4.1 skirsnio e punktas
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.4.1 skirsnio f punktas

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.4.2 skirsnis

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.4.2 skirsnis a punktas
Jei vėluojama atlikti šiuos veiksmus,
Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
turi būti paskelbtos
vėlavimo
3.4.2 skirsnis b punktas
priežastys

Reglamento Nr. 715/2009 1 priedo
3.4.2 skirsnis c punktas

Jei lankstaus dujų tiekimo paslaugos,
Reglamento Nr. 715/20091 priedo
išskyrus
leistinąsias
nuokrypas,
3.4.4 skirsnis
teikiamos trečiosioms šalims.

28.5.

28.6.

29.

29.1.

29.2.

29.3.
29.4.

Bendro kiekvienos lankstaus tiekimo
paslaugos
naudojimo
ex-post
informaciją.
Kiekvienos
balansavimo
zonos
kiekvienos dujų tiekimo dienos
pradžioje perdavimo sistemoje esantį
dujų kiekį ir numatomą kiekvienos
dujų tiekimo dienos pabaigoje
perdavimo sistemoje būsiantį dujų
kiekį.

Kiekvienos
pabaigoje.

dujų

tiekimo

dienos

Reglamento Nr. 715/20091 priedo
3.4.4 skirsnis

Duomenys apie numatytą dujų
tiekimo dienos pabaigoje būsiantį
dujų kiekį atnaujinami kas valandą
visą dujų tiekimo dieną. Jei Reglamento Nr. 715/20091 priedo
mokesčiai už disbalansą skaičiuojami 3.4.5 skirsnis
už valandą, perdavimo sistemos
operatorius perdavimo sistemoje
esantį dujų kiekį skelbia kas valandą.
Europos Komisijos 2017 m. kovo
16 d. reglamento (ES) Nr. 2017/460,
Perdavimo
sistemos
techninių
kuriuo
nustatomas
suderintos
charakteristikų
parametrus,
Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.
gamtinių dujų perdavimo tarifų
naudojamus referencinės kainos
struktūros tinklo kodeksas, (toliau –
metodikoje:
Tarifų tinklo kodeksas) 30 straipsnio
1 dalies a punktas
techninį pajėgumą įleidimo ir
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
išleidimo taškuose ir susijusias
1 dalies a punkto i papunktis
prielaidas;
prognozuojamą užsakytą pajėgumą
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
įleidimo ir išleidimo taškuose ir
1 dalies a punkto ii papunktis
susijusias prielaidas;
gamtinių dujų srauto apimtį ir kryptį
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
įleidimo ir išleidimo taškuose ir
1 dalies a punkto iii papunktis
susijusias prielaidas;
pakankamai
detalų
struktūrinį
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
perdavimo sistemos atvaizdą;
1 dalies a punkto iv papunktis

29.5.

papildomus
perdavimo
techninius duomenis.

tinklo

30.

Perdavimo sistemos operatoriaus
leidžiamąsias arba tikslines pajamas Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.
arba ir vienas, ir kitas pajamas.

Kaip alternatyvą perdavimo sistemų
operatoriai
skelbia
kiekvienos
balansavimo
zonos
kiekvieno
balansavimo laikotarpio pradžioje
esantį
bendrą
visų
vartotojų
disbalansą ir kiekvienos dujų tiekimo
dienos pabaigoje numatomą bendrą
visų vartotojų disbalansą.
Informacija turi būti skelbiama
laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
32
straipsniuose
nustatytų
reikalavimų.

Pavyzdžiui, gamtinių dujų srauto
paklausos ir pasiūlos scenarijai piko
sąlygomis

Pavyzdžiui,
vamzdynų
ilgį
ir
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
vamzdžių skersmenį ir kompresorinių
1 dalies a punkto v papunktis
galingumą.
Informacija turi būti skelbiama
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
1 dalies b punkto i papunktis
32
straipsniuose
nustatytų

reikalavimų.

31.

Informaciją apie Tarifų tinklo
kodekso 30 straipsnio 1 dalies b
punkto i papunktyje nurodytų pajamų Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.
kitimą, palyginti su praėjusiais
metais.

32.

Reguliuojamoje veikloje naudojamo
Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.
turto rūšis ir visą tokio turto vertę.

33.

Kapitalo
sąnaudas
apskaičiavimo metodiką.

34.

Kapitalo išlaidas, įskaitant:

34.1.

pradinės turto
metodikas;

34.2.

turto perkainojimo metodikas;

34.3.

turto vertės raidos paaiškinimus;

34.4.

kiekvienos rūšies turto dėvėjimosi
laikotarpius ir sumas.

35.

Veiklos išlaidas.

Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.

36.

Paskatų tvarką ir našumo tikslus.

Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.

vertės

ir

jų

Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.

Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.

nustatymo

Informacija turi būti skelbiama
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
1 dalies b punkto ii papunktis
32
straipsniuose
nustatytų
reikalavimų.
Informacija turi būti skelbiama
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
1 dalies b punkto iii papunkčio
32
straipsniuose
nustatytų
1 dalis
reikalavimų.
Informacija turi būti skelbiama
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
1 dalies b punkto iii papunkčio
32
straipsniuose
nustatytų
2 dalis
reikalavimų.
Informacija turi būti skelbiama
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
1 dalies b punkto iii papunkčio
32
straipsniuose
nustatytų
3 dalis
reikalavimų.
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
1 dalies b punkto iii papunkčio
3 dalis
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
1 dalies b punkto iii papunkčio
3 dalis
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
1 dalies b punkto iii papunkčio
3 dalis
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
1 dalies b punkto iii papunkčio
3 dalis
Informacija turi būti skelbiama
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
1 dalies b punkto iii papunkčio
32
straipsniuose
nustatytų
4 dalis
reikalavimų.
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio Informacija turi būti skelbiama

37.

Infliacijos indeksą.

Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.

38.

Perdavimo paslaugų pajamas;

Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.

39.

39.1.

39.2.

39.3.

Šias Tarifų tinklo kodekso 30
straipsnio 1 dalies b punkto iv
Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.
papunktyje
nurodytų
pajamų
išskaitymo proporcijas:
pajėgumo ir produkto padalijimą, t.
y. pajamų, gautų pritaikius pajėgumu
grindžiamus perdavimo tarifus, ir
pajamų, gautų pritaikius produkto
kiekiu
grindžiamus
perdavimo
tarifus, išskaidymą;
įleidimo ir išleidimo padalijimą, t. y.
pajamų, gautų pritaikius pajėgumu
grindžiamus
perdavimo
tarifus
visuose įleidimo taškuose, ir pajamų,
gautų
pritaikius
pajėgumu
grindžiamus
perdavimo
tarifus
visuose
išleidimo
taškuose,
išskaidymą;
intrasisteminio ir intersisteminio
naudojimo padalijimą, t. y. pagal
Tarifų tinklo kodekso 5 straipsnį
apskaičiuotų pajamų, gautų ir
įleidimo taškuose, ir išleidimo
taškuose iš intrasisteminio tinklo

1 dalies b punkto iii papunkčio laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
5 dalis
32
straipsniuose
nustatytų
reikalavimų.
Informacija turi būti skelbiama
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
1 dalies b punkto iii papunkčio
32
straipsniuose
nustatytų
6 dalis
reikalavimų.
Informacija turi būti skelbiama
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
1 dalies b punkto iv papunktis
32
straipsniuose
nustatytų
reikalavimų.
Informacija turi būti skelbiama
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
1 dalies b punkto v papunkčio
32
straipsniuose
nustatytų
reikalavimų.
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
1 dalies b punkto v papunkčio
1 papunktis

Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
1 dalies b punkto v papunkčio
2 papunktis

Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
1 dalies b punkto v papunkčio
3 papunktis

naudojimo, ir pajamų, gautų ir
įleidimo taškuose, ir išleidimo
taškuose iš intersisteminio tinklo
naudojimo, išskaidymą;

40.

Šią praėjusio tarifinio laikotarpio
informaciją
apie
reguliavimo Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.
sąskaitos suderinimą:

Skelbiama, jei ir tiek, kiek perdavimo
sistemos operatorius veikia pagal
viršutinės ne kainos ribos režimą.
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
Informacija turi būti skelbiama
1 dalies b punkto vi papunkčio
laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
32
straipsniuose
nustatytų
reikalavimų.

40.1.

faktiškai
gautas
pajamas,
nepakankamas
arba
perteklines
leidžiamąsias pajamas ir jų dalį,
įrašomą į reguliavimo sąskaitą ir, jei
taikoma, į tokios reguliavimo
sąskaitos subsąskaitas;

Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
1 dalies b punkto vi papunkčio
1 dalis

40.2.

suderinimo laikotarpį ir įgyvendintą
paskatų tvarką;

40.3.

aukciono priemokos paskirtį.

41.

41.1.

41.2.

41.3.

Informaciją apie perdavimo ir ne
perdavimo tarifus, prie kurios
Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.
pridedama reikšminga informacija,
susijusi su jų išvedimu:
Tarifų tinklo kodekso 4 straipsnio
3 dalyje nurodytus produkto kiekiu
grindžiamus perdavimo tarifus;
Tarifų tinklo kodekso 4 straipsnio 4
dalyje nurodytus ne perdavimo
paslaugų tarifus;
kitas nei nurodytosios tarifų tinklo
kodekso 29 straipsnyje referencines
kainas ir kitas taškuose taikomas

Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
1 dalies b punkto vi papunkčio
2 dalis
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
1 dalies b punkto vii papunktis
Informacija turi būti skelbiama
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio laikantis Tarifų tinklo kodekso 31 ir
1 dalies c punktas
32
straipsniuose
nustatytų
reikalavimų.
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
Jeigu taikomi.
1 dalies c punkto i papunktis
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
Jeigu taikomi.
1 dalies c punkto ii papunktis
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
1 dalies c punkto iii papunktis

42.

43.

kainas.
Paaiškinimą, kodėl skiriasi tos pačios
rūšies perdavimo paslaugos tarifų
dydis, taikomas einamuoju tarifiniu
Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.
laikotarpiu, ir jų dydis, taikomas
tarifiniu
laikotarpiu,
kurio
informacija paskelbta.
Paaiškinimą,
kiek,
kaip
prognozuojama, skirsis tos pačios
rūšies perdavimo paslaugos tarifų
dydis, taikomas tarifiniu laikotarpiu,
Prieš tarifinio laikotarpio pradžią.
kurio informacija paskelbta, ir jų
dydis, taikomas kiekvienu tarifiniu
laikotarpiu per likusį reguliuojamąjį
laikotarpį.

Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
2 dalies a punkto i dalis

Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
2 dalies a punkto ii dalis

Turi būti pridedamas modelio
naudojimo paaiškinimas, kad tinklo
naudotojai galėtų patys apskaičiuoti
Tarifų tinklo kodekso 30 straipsnio
einamuoju
tarifiniu
laikotarpiu
2 dalies b punktas
taikomus perdavimo tarifus ir
prognozuoti jų tikėtiną raidą po tokio
tarifinio laikotarpio.
Europos Komisijos 2014 m. kovo 26
d. reglamento (ES) Nr. 312/2014,
kuriuo nustatomas dujų perdavimo
tinklų
balansavimo
kodeksas,
(toliau – Balansavimo kodeksas)
8 straipsnio 7 dalis
Jei perdavimo sistemos operatorius
Balansavimo kodekso 10 straipsnio nusprendė skelbti ribinės pirkimo
5 dalis
kainos ir ribinės pardavimo kainos
pokyčius.

44.

Tarifų modelį.

45.

Informaciją apie pirktas balansavimo
paslaugas ir su jomis susijusias Kasmet.
išlaidas.

46.

Ribinės pirkimo kainos ir ribinės
pardavimo kainos pokytį

47.

Balansavimo kodekso 29 straipsnio 1 Bent tuo pačiu dažnumu, kuriuo
Balansavimo kodekso 29 straipsnio
dalyje nurodytų mokesčių bendros tinklo
naudotojams
išrašomos
4 dalis
sumos ir bendros balansavimo atitinkamų
mokesčių
sąskaitos

Reguliariai atnaujinama.

Nedelsiant, gavus informaciją.

48.

49.

50.

neutralumo
mokesčių
sumos
duomenis.
Kiekvieno sujungimo taško
duomenis – dujų, tiesiogiai
patenkančių į jų perdavimo tinklus
visuose fiziniuose sujungimo
taškuose, Wobbe indeksą ir viršutinį
šilumingumą.
Informaciją apie sąnaudas, susijusias
su teisės aktų nustatyta tvarka
licencijuojama veikla arba su veikla,
kuriai
taikomos
valstybės
reguliuojamos kainos, yra vieša.
Valdymo organų nariams nustatytą
darbo užmokestį ir kitas su valdymo
organų narių funkcijomis susijusias
išmokas.

faktūros, bet ne rečiau kaip kartą per
mėnesį.
Europos Komisijos 2015 m.
balandžio 30 d. reglamento (ES)
Bent kartą per dujų tiekimo paros
Nr. 2015/703, kuriuo nustatomas
valandą.
sistemų sąveikos ir duomenų mainų
tinklo kodeksas, 16 straipsnis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Lietuvos Respublikos energetikos
įstatymo (toliau – EĮ) 25 straipsnio
5 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

EĮ 25 straipsnio 5 dalis

Iki gegužės 1 d.

51.

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.

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų
įstatymas (toliau – GDĮ) 9 straipsnio
11 dalis
Gamtinių dujų įmonių apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo, patvirtinto
Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d.
nutarimu
Nr. O3E-464
„Dėl
Gamtinių dujų įmonių apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo patvirtinimo“,
(toliau – Apskaitos atskyrimo
aprašas) 45 punktas.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d.
nutarimu Nr. O3-761 „Dėl Viešai
skelbiamos informacijos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Viešai

skelbiamos informacijos
aprašas), 3.2 papunktis.
52.

53.

54.

55.

GDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas
Komisijos patikrintas ir GDĮ
9 straipsnio
2 dalyje
nurodytas
Komisijos nustatytas kainas.
Reguliuojamas
kainas
ir
jų
diferencijavimo taisykles.
Sąlygas,
kuriomis
perdavimo
sistemos operatoriai teikia tokias
gamtinių dujų perdavimo sistemos
balansavimo paslaugas.
Saugyklų, SGD sistemos, skirstymo
sistemos operatoriui nuosavybes teise
nepriklausančių mažos apimties SGD
pakartotinio dujinimo įrenginių ir
vartotojų
nediskriminacinio
prijungimo prie perdavimo sistemos
skaidrias ir veiksmingas procedūras
bei įkainius.

56.

Metines finansines ataskaitas

57.

Naudojimosi sistema taisykles.

58.

Tiekėją nurodančius duomenis ir
adresą

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 9 straipsnio 13 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 9 straipsnio 14 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 26 straipsnio 4 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 37 straipsnio 1 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki
naudojimosi
sistema
taisyklių
įsigaliojimo momento.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

tvarkos

GDĮ 44 straipsnio 1 dalis

GDĮ 49 straipsnio 3 dalis
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Informacija
skelbiama
Lietuvos
Respublikos
akcinių
bendrovių
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos
įmonių finansinės atskaitomybės
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos
įmonių
grupių
konsoliduotosios
finansinės atskaitomybės įstatyme ir
Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir
sąlygomis.

59.
60.
61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Teikiamas paslaugas
Siūlomų paslaugų kokybės lygį ir
pradinio prijungimo terminą
Siūlomų
techninės
priežiūros
paslaugų rūšis
Priemones, kurias naudojant galima
gauti naujausią informaciją apie
visus taikomus tarifus ir mokėjimus
už techninę priežiūrą
Paslaugų teikimo atnaujinimo ir
nutraukimo bei sutarties pratęsimo ir
nutraukimo sąlygas, taip pat tai, ar
numatyta teisė nutraukti sutartį
netaikant sankcijų
Informaciją apie kompensavimą ir
pinigų grąžinimą tuo atveju, kai
paslaugų kokybė neatitinka sutartyje
nurodyto lygio, įskaitant netikslias ir
vėluojančias sąskaitas, metodas,
kuriuo pradedamos neteisminės
ginčų
sprendimo
procedūros,
informacija apie vartotojų teises ir
skundų nagrinėjimą.
Metodą,
kuriuo
pradedamos
neteisminės
ginčų
sprendimo
procedūros,
informaciją
apie
vartotojų
teises
ir
skundų
nagrinėjimą.
SGD terminalo nediskriminacinio
prijungimo prie gamtinių dujų
perdavimo sistemos skaidrias ir
veiksmingas procedūras bei įkainius.
Reguliavimo apskaitos sistemos
laisvos formos aprašą

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Lietuvos Respublikos suskystintų
gamtinių dujų terminalo įstatymo
8 straipsnio 1 dalis

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Per 5 d. d. nuo pateikimo Komisijai Apskaitos
termino pabaigos.
44 punktas

atskyrimo

aprašo

68.

69.

70.

71.

71.1.

71.2.

71.3.

Prekybos elektros energija ir
gamtinėmis dujomis priežiūros
taisyklių, patvirtintų Komisijos 2016
m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3Laisvus
perdavimo
sistemos Kiekvieną prekybos sesijos dieną ne
450 „Dėl Prekybos elektros energija
pajėgumus aktualiuose taškuose.
vėliau kaip iki 10.00 val.
ir gamtinėmis dujomis priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ (toliau –
Prekybos priežiūros taisyklės),
43 punktas.
Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
saugyklose ir gamtinių dujų laikymo
Prašymo pasinaudoti gamtinių dujų
vamzdynuose paslaugomis kriterijų
laikymo vamzdynuose paslaugomis Suderinus su Komisija, per 5 darbo aprašo,
patvirtinto
Komisijos
formą ir prašymų nagrinėjimo dienas.
2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu
procedūrą.
Nr. O3-432 (toliau – Naudojimosi
gamtinių dujų laikymo paslaugomis
kriterijų aprašas), 11 punktas
Sutarčių, sudaromų su gamtinių dujų
Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
laikymo vamzdynuose paslaugų
paslaugomis
kriterijų
aprašo
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
vartotojais, standartines sąlygas.
14 punktas
Informacijos, reikalingos gamtinių
dujų laikymo vamzdynuose paslaugų
Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
vartotojams efektyviai pasinaudoti
paslaugomis
kriterijų
aprašo
gamtinių dujų laikymo vamzdynuose
22 punktas
paslaugomis, sąrašą, kurį sudaro:
siūlomų gamtinių dujų laikymo
Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
vamzdynuose paslaugų produktai ir Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
paslaugomis
kriterijų
aprašo
jų
kainos,
toms
paslaugoms 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
22.1 papunktis
sudaromos sutartys;
naudojimosi gamtinių dujų laikymo
Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
Kasmet, ne vėliau kaip iki lapkričio
vamzdynuose
paslaugomis
paslaugomis
kriterijų
aprašo
30 d.
komercinės sąlygos
22.2 papunktis
perdavimo
sistemos
rezervuoti
Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
techniniai pajėgumai gamtinių dujų
paslaugomis
kriterijų
aprašo
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
laikymo vamzdynuose paslaugai
22.3 papunktis

Informacija turi
atnaujinama.

būti

operatyviai

Jeigu gamtinių dujų perdavimo
operatorius teikia gamtinių dujų
laikymo vamzdynuose paslaugą.

Jeigu gamtinių dujų perdavimo
operatorius teikia gamtinių dujų
laikymo vamzdynuose paslaugą.
Jeigu gamtinių dujų perdavimo
operatorius teikia gamtinių dujų
laikymo vamzdynuose paslaugą.

71.4.

72.

73.

74.

teikti;
informacija apie gamtinių dujų
laikymo vamzdynuose paslaugų
vartotojų
užsakytą
ir
laisvą Atnaujinama realiu laiku.
perdavimo
sistemos
rezervuotų
techninių pajėgumų dalis.

Informacijos, reikalingos gamtinių
dujų perdavimo sistemų naudotojams Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
pasinaudoti gamtinių dujų perdavimo 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
sistemomis, sąrašą.

Visus perdavimo sistemos taškus,
kuriuose
turi
būti
skelbiama
informacija: dujų išleidimo ir
įleidimo į perdavimo sistemą taškai,
taškai, jungiantys perdavimo sistemą
ir SGD terminalą, ir kt. svarbūs PSO
sistemos taškai, nurodyti Reglamento
Nr. 715/2009 I priedo 3 skyriaus 2
dalyje.
Išsamų metodų ir procesų aprašymą,
kuriais
vadovaujantis
atliekami
techninių pajėgumų skaičiavimai ir
aprašomas perskaičiavimų dažnumas.

Naudojimosi gamtinių dujų laikymo Jeigu gamtinių dujų perdavimo
paslaugomis
kriterijų
aprašo operatorius teikia gamtinių dujų
22.4 papunktis
laikymo vamzdynuose paslaugą.
Reikalavimų naudojimosi gamtinių
dujų perdavimo sistema taisyklėms
ir naudojimosi gamtinių dujų
skirstymo
sistema
taisyklėms,
patvirtintų Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos
2012 m. liepos 5 d. nutarimu
Nr. O3-178
„Dėl
Reikalavimų
naudojimosi
gamtinių
dujų
perdavimo sistema taisyklėms ir
naudojimosi
gamtinių
dujų
skirstymo
sistema
taisyklėms
patvirtinimo“,
(toliau
–
Reikalavimai naudojimosi gamtinių
dujų perdavimo sistema ir skirstymo
sistema taisyklėms)

Sąrašą sudaro: gamtinių dujų
perdavimo
sistemos
operatorių
siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas
sąrašas, toms paslaugoms sudaromų
sutarčių sąrašas ir kt. informacija,
susijusi su Reikalavimų naudojimosi
gamtinių dujų perdavimo sistema ir
skirstymo sistema taisyklėms ir kitų
teisės aktų įgyvendinimu.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reikalavimų naudojimosi gamtinių
dujų perdavimo sistema ir skirstymo
sistema taisyklėms 14.1 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Gali būti nustatoma Naudojimosi
Reikalavimų naudojimosi gamtinių
gamtinių dujų perdavimo sistema
dujų perdavimo sistema ir skirstymo
taisyklėse
arba
Komisijos
sistema taisyklėms 18.1 papunktis
patvirtinama atskiru gamtinių dujų

perdavimo operatoriaus dokumentu
75.

Techninių
tvarką.

76.

Konkrečios
trukmės
paskirstymo terminus.

77.

78.

pajėgumų

skaičiavimo Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

pajėgumų

Dvišalės
pajėgumų
pirkimo–
pardavimo
sutartis,
kurioje
numatomos pajėgumų perleidimo
sąlygos rekomenduojamą formą.
Perdavimo sistemos reikšminguose
taškuose išmatuotus paros dujų
kiekius ir viršutinę šilumingumo
vertę.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reikalavimų naudojimosi gamtinių
dujų perdavimo sistema ir skirstymo
sistema taisyklėms 18.10 papunktis
Naudojimosi AB „Amber Grid“
gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių,
suderintų
Komisijos
2018 m. gegužės 31 d. nutarimu
Nr. O3-177
„Dėl
Naudojimosi
Informacija skelbiama elektroninėje
AB „Amber Grid“ gamtinių dujų
perdavimo paslaugų sistemoje.
perdavimo
sistema
taisyklių
derinimo“ (toliau – Naudojimosi AB
„Amber Grid“ gamtinių dujų
perdavimo
sistema
taisyklės),
46.3 papunktis
Naudojimosi AB „Amber Grid“
gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių 61.2 papunktis
Naudojimosi AB „Amber Grid“
gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių 163 punktas
Naudojimosi AB „Amber Grid“
gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių 176.1 papunktis

79.

80.
81.

Perdavimo sistemoje atliekamų darbų Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
grafiką.
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Informaciją apie pertraukiamųjų
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
pajėgumų
planinį
ir
faktinį
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
nutraukimą.
Prašymo sudaryti perdavimo sutartį Nuolat skelbiama ir atnaujinama per

Naudojimosi AB „Amber Grid“
gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių 176.6 papunktis
Naudojimosi AB „Amber Grid“

Grafike
pateikiami
planuojami
einamaisiais metais atlikti dujų
perdavimo
sistemos
statybos,
rekonstravimo,
remonto
darbai,
galintys turėti įtakos naudojimosi
perdavimo
sistema
taisyklėse
numatytoms sistemos
naudotojų
teisėms.

formą.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių 189.5 papunktis
Naudojimosi AB „Amber Grid“
gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių 189.7 papunktis
Naudojimosi AB „Amber Grid“
gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių 189.8 papunktis
Naudojimosi AB „Amber Grid“
gamtinių dujų perdavimo sistema
taisyklių 189.9 papunktis
AB „Amber Grid“ gamtinių dujų
perdavimo sistemos balansavimo
taisyklių,
suderintų
Komisijos
2018 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu
Nr. O3E-263, (toliau – Balansavimo
taisyklės) 51 punktas
Balansavimo taisyklių 1 priedo
14 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Balansavimo
4.3 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo 6.1.1 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo 6.1.2 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per

Viešai

5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

82.

Teisės
naudotis
elektronine
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
perdavimo paslaugų sistema sutarties
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
formą.

83.

Kitų su perdavimo paslaugomis
susijusių dokumentų formas.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

84.

Balansavimo taisykles.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

85.

Informaciją apie pirktas balansavimo
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
paslaugas ir balansavimo tikslais
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
perkamas ar parduodamas dujas.

86.

87.

88.

89.

90.

Paros
disbalanso
mokesčio
apskaičiavimo tvarką.
Informaciją
apie
atitinkamo
balansavimo laikotarpio balansavimo
dujų kainas, Komisijos nustatytą
balansavimo
kainą
ir
paros
disbalanso mokesčio apskaičiavimo
tvarką.
Detalų
teikiamų
reguliuojamų
paslaugų aprašymą, įvardijant visas
teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą
ir teikimo procedūrą.
Duomenis apie sistemų ir tinklų
eksploatavimą,
modernizavimą,
plėtrą, faktines bei planuojamas
(vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio)
investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.
Avarijos atveju – apie perdavimo

taisyklių

skelbiamos

2 priedo

informacijos

91.

92.

93.

94.

95.

96.
97.

98.

sistemos operatoriaus eksploatavimo
procedūras.
Atitinkamus
duomenis
apie
apibendrintą
prognozuojamą
ir
faktinę perdavimo pajėgumų pasiūlą
bei paklausą.
Informaciją apie vamzdynų ir
jungiamųjų vamzdynų prieinamumą
bei jų naudojimą.
Taisykles,
taikomas
perdavimo
sistemos
operatoriui
prekybai
balansavimo dujomis gamtinių dujų
biržoje.
Apibendrintą
informaciją
apie
sudarytas dujų perdavimo sutartis.

5 d. d. nuo informacijos gavimo.

tvarkos aprašo 6.1.3 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos gavimo.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo 6.1.4 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo 6.1.5 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo 6.1.6 papunktis

Kartą per metus.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo 6.2 papunktis

Paromis išdėstytą informaciją apie Kartą
per
mėnesį,
per
20
Viešai skelbiamos informacijos
atliktų
balansavimo
veiksmų, kalendorinių dienų po ataskaitinio
tvarkos aprašo 6.3 papunktis
išlaidas, dažnumą ir apimtį.
mėnesio pabaigos.

Suteiktus ir antrinėje rinkoje
Kasdien.
perleistus abipusio srauto pajėgumus.
Planuotų ir neplanuotų nutraukimų
kokybės
rodiklius
(nutraukimų Kasdien.
skaičius ir trukmė).
Kitą informaciją, kuri būtina norint
saugiai ir efektyviai naudotis Kasdien.
perdavimo sistema.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo 6.4.1 papunktis
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo 6.4.2 papunktis
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo 6.4.3 papunktis

Įskaitant, bet neapsiribojant sistemos
naudotojams priskirstus 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 informaciją apie perdavimo
sistemos operatoriaus neutralumo
pinigų srautus.

Informacija turi būti paskelbta už
paskutinius 5 metus.

1.

2.

3.

4.

5.

Surinktinas lėšas, skirtas padengti
SGD
terminalo
infrastruktūros
pastoviąsias eksploatavimo sąnaudas,
reikalingas SGD terminalo veiklai
užtikrinti, SGD terminalo lėšų
administravimo sąnaudas, paskirtojo
tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių
dujų kiekio tiekimo pagrįstas
sąnaudas pagal Komisijos nustatytus
saugumo papildomos dedamosios
dydžius.

Per praėjusį ataskaitinį mėnesį
gautinas, surinktas, išmokėtas ir
neišmokėtas SGD terminalo lėšas.
Nuo ataskaitinių metų pradžios,
įskaitant praėjusį ataskaitinį mėnesį,
gautinas, surinktas, išmokėtas ir
neišmokėtas SGD terminalo lėšas.
Per praėjusį ataskaitinį mėnesį gautas
palūkanas
už
surinktų,
bet
neišmokėtų SGD terminalo lėšų
saugojimą.
Nuo ataskaitinių metų pradžios,
įskaitant praėjusį ataskaitinį mėnesį,

SGD terminalo lėšų administratorius skelbia:
Suskystintų
gamtinių
dujų
terminalo,
jo
infrastruktūros,
jungties įrengimo bei pastoviosioms
eksploatavimo
sąnaudoms
ir
paskirtojo tiekėjo būtinojo kiekio
tiekimo pagrįstoms sąnaudoms
kompensuoti
skirtų
lėšų
administravimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Komisijos 2012 m. spalio
9 d. nutarimu Nr. O3-294 „Dėl
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
Suskystintų
gamtinių
dujų
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
terminalo,
jo
infrastruktūros,
jungties įrengimo bei pastoviosioms
eksploatavimo
sąnaudoms
ir
paskirtojo tiekėjo būtinojo kiekio
tiekimo pagrįstoms sąnaudoms
kompensuoti
skirtų
lėšų
administravimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – SGD
terminalo lėšų
administravimo
tvarkos aprašas), 51 punktas.
Ne vėliau kaip iki kiekvieno
SGD terminalo lėšų administravimo
kalendorinio mėnesio, einančio po
tvarkos aprašo 17.1 papunktis
ataskaitinio mėnesio, 20 dienos.
Ne vėliau kaip iki kiekvieno
SGD terminalo lėšų administravimo
kalendorinio mėnesio, einančio po
tvarkos aprašo 17.2 papunktis
ataskaitinio mėnesio, 20 dienos.
Ne vėliau kaip iki kiekvieno
SGD terminalo lėšų administravimo
kalendorinio mėnesio, einančio po
tvarkos aprašo 17.3 papunktis
ataskaitinio mėnesio, 20 dienos.
Ne vėliau kaip iki kiekvieno SGD terminalo lėšų administravimo
kalendorinio mėnesio, einančio po tvarkos aprašo 17.4 papunktis

6.

7.

8.

9.

gautas palūkanas už surinktų, bet
neišmokėtų SGD terminalo lėšų
saugojimą.
SGD
terminalo
lėšų
administratoriaus
patirtas
SGD
terminalo
lėšų
administravimo
sąnaudas už praėjusį ataskaitinį
laikotarpį.
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
pabaigos
būklei
pradelstus
įsiskolinimus už nesumokėtas SGD
terminalo lėšas pagal kiekvieną SGD
terminalo lėšų mokėtoją.
Pasirinktas SGD terminalo lėšų
likučio saugojimo priemones ir
sąlygas.
Ateinančių ataskaitinių metų SGD
terminalo lėšų piniginių įplaukų
srautų prognozę, išskaidytą kas
mėnesį.

ataskaitinio mėnesio, 20 dienos.

Ne vėliau kaip iki kiekvieno
SGD terminalo lėšų administravimo
kalendorinio mėnesio, einančio po
tvarkos aprašo 17.5 papunktis
ataskaitinio mėnesio, 20 dienos.

Ne vėliau kaip iki kiekvieno
SGD terminalo lėšų administravimo
kalendorinio mėnesio, einančio po
tvarkos aprašo 17.6 papunktis
ataskaitinio mėnesio, 20 dienos.
SGD terminalo lėšų administravimo
Ne vėliau kaip per 10 dienų po
tvarkos aprašo 19 punktas
ataskaitinio mėnesio.
Ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių
dienų iki ataskaitinių metų pradžios.

SGD terminalo lėšų administravimo
tvarkos aprašo 23 punktas

Asmuo, turintis gamtinių dujų skirstymo licenciją, skelbia:

1.

2.

3.

Informaciją apie sąnaudas, susijusias
su teisės aktų nustatyta tvarka
licencijuojama veikla arba su veikla,
kuriai
taikomos
valstybės
reguliuojamos kainos, yra vieša.
Valdymo organų nariams nustatytą
darbo užmokestį ir kitas su valdymo
organų narių funkcijomis susijusias
išmokas.
Audito išvada dėl tvarkomos
apskaitos atitikties jų parengtai ir (ar)
Komisijos
patvirtintai
sąnaudų
apskaitos sistemai ir (ar) metodui, ir
(ar) modeliui ir sąnaudų apskaitos

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

EĮ 25 straipsnio 5 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

EĮ 25 straipsnio 5 dalis

Iki gegužės 1 d.

GDĮ 9 straipsnio 11 dalis
Apskaitos
atskyrimo
aprašo
45 punktas.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 3.2 papunktis.

Per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

taisyklėse ir kituose teisės aktuose
nustatytiems reikalavimams.
GDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas
Komisijos patikrintas ir GDĮ 9
straipsnio 2 dalyje nurodytas
Komisijos nustatytas kainas.
Reguliuojamas
kainas
ir
jų
diferencijavimo taisykles.
Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl
gamtinių dujų skirstymo ir naujų
buitinių vartotojų gamtinių dujų
įrenginių prijungimo standartines
sąlygas.
Sąlygas, kuriomis skirstymo sistemos
operatoriai teikia balansavimo
paslaugas, įskaitant taisykles ir
tarifus.
Saugyklų, SGD sistemos, skirstymo
sistemos operatoriui nuosavybes teise
nepriklausančių mažos apimties SGD
pakartotinio dujinimo įrenginių ir
vartotojų nediskriminacinio
prijungimo prie perdavimo ir
skirstymo sistemų skaidrias ir
veiksmingas procedūras bei įkainius.
Dešimties metų tinklo plėtros,
atnaujinimo, modernizavimo ir
investicijų planą.
Garantinio tiekimo kainą,
atsiskaitymo už gamtines dujas,
gamtinių dujų deklaravimo ir klientų
informavimo tvarką.
Metines finansines ataskaitas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 9 straipsnio 13 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 9 straipsnio 14 dalis

Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki
sutarčių sudarymo ar sutarčių sąlygų
pakeitimo.

GDĮ 14 straipsnio 3 dalis

GDĮ 34 straipsnio 5 dalis
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Jeigu skirstymo sistemos operatorius
yra atsakingas už skirstymo sistemos
subalansavimą ir šiuo tikslu priima
taisykles.

GDĮ 37 straipsnio 1 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 371 straipsnio 1 dalis
Iki kiekvienų metų liepos 1 dienos.

Taikoma
skirstymo
sistemos
operatoriams,
aptarnaujantiems
daugiau negu 100 000 vartotojų.

GDĮ 39 straipsnio 5 dalies 1 punktas
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 44 straipsnio 1 dalis

Informacija
skelbiama
Lietuvos
Respublikos
akcinių
bendrovių
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos

įmonių finansinės atskaitomybės
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos
įmonių
grupių
konsoliduotosios
finansinės atskaitomybės įstatyme ir
Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir
sąlygomis.
12.

Naudojimosi sistema taisykles.

13.

Tiekėją nurodančius duomenis ir
adresą

14.

Teikiamas paslaugas

15.
16.

17.

18.

19.

Siūlomų paslaugų kokybės lygį ir
pradinio prijungimo terminą
Siūlomų
techninės
priežiūros
paslaugų rūšis
Priemones, kurias naudojant galima
gauti naujausią informaciją apie
visus taikomus tarifus ir mokėjimus
už techninę priežiūrą
Paslaugų teikimo atnaujinimo ir
nutraukimo bei sutarties pratęsimo ir
nutraukimo sąlygas, taip pat tai, ar
numatyta teisė nutraukti sutartį
netaikant sankcijų
Informaciją apie kompensavimą ir
pinigų grąžinimą tuo atveju, kai
paslaugų kokybė neatitinka sutartyje
nurodyto lygio, įskaitant netikslias ir
vėluojančias sąskaitas, metodas,
kuriuo pradedamos neteisminės
ginčų
sprendimo
procedūros,
informacija apie vartotojų teises ir

Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki
naudojimosi
sistema
taisyklių
įsigaliojimo momento.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 49 straipsnio 3 dalis
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

skundų nagrinėjimą.
Metodą,
kuriuo
pradedamos
neteisminės
ginčų
sprendimo
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
procedūros,
informaciją
apie
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
vartotojų
teises
ir
skundų
nagrinėjimą.

Pažeidžiamus
vartotojus
aptarnaujančių padalinių sąrašą.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Visą parą veikiančios avarinės
tarnybos telefono numerį.
Europos Komisijos parengtą aiškų ir
glaustą klausimų ir atsakymų sąrašą,
kuriame
teikiama
praktinė
informacija apie vartotojų teises.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Skundų nagrinėjimo tvarką.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Per 5 d. d. nuo pateikimo Komisijai
termino pabaigos.

Reguliavimo apskaitos sistemos
laisvos formos aprašą
Prašymo pasinaudoti gamtinių dujų
laikymo vamzdynuose paslaugomis
formą ir prašymų nagrinėjimo
procedūrą.
Sutarčių, sudaromų su gamtinių dujų
laikymo vamzdynuose paslaugų
vartotojais, standartines sąlygas.
Informacijos, reikalingos gamtinių
dujų laikymo vamzdynuose paslaugų
vartotojams efektyviai pasinaudoti
gamtinių dujų laikymo vamzdynuose

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo
taisyklių,
patvirtintų
Lietuvos
Respublikos energetikos ministro
2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir
vartojimo taisyklių patvirtinimo“,
(toliau – Gamtinių dujų tiekimo ir
vartojimo taisyklės) 89.3 papunktis
Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo
taisyklių 100.10 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo. taisyklių 100.13 papunktis
Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo
taisyklių 100.14 papunktis
Apskaitos
atskyrimo
aprašo
44 punktas

Naudojimosi gamtinių dujų laikymo Jeigu gamtinių dujų skirstymo
Suderinus su Komisija, per 5 darbo
paslaugomis
kriterijų
aprašo operatorius teikia gamtinių dujų
dienas.
11 punktas
laikymo vamzdynuose paslaugą.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Naudojimosi gamtinių dujų laikymo Jeigu gamtinių dujų skirstymo
paslaugomis
kriterijų
aprašo operatorius teikia gamtinių dujų
14 punktas
laikymo vamzdynuose paslaugą.
Naudojimosi gamtinių dujų laikymo Jeigu gamtinių dujų skirstymo
paslaugomis
kriterijų
aprašo operatorius teikia gamtinių dujų
22 punktas
laikymo vamzdynuose paslaugą.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

29.

paslaugomis, sąrašą, kurį sudaro:
siūlomų gamtinių dujų laikymo
vamzdynuose paslaugų produktai ir
jų
kainos,
toms
paslaugoms
sudaromos sutartys;
naudojimosi gamtinių dujų laikymo
vamzdynuose
paslaugomis
komercinės sąlygos
perdavimo
sistemos
rezervuoti
techniniai pajėgumai gamtinių dujų
laikymo vamzdynuose paslaugai
teikti;
informacija apie gamtinių dujų
laikymo vamzdynuose paslaugų
vartotojų užsakytą ir laisvą skirstymo
sistemos
rezervuotų
techninių
pajėgumų dalis.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
Kasmet, ne vėliau kaip iki lapkričio
paslaugomis
kriterijų
aprašo
30 d.
22.2 papunktis
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
paslaugomis
kriterijų
aprašo
22.3 papunktis

Atnaujinama realiu laiku.

Naudojimosi gamtinių dujų laikymo Jeigu gamtinių dujų skirstymo
paslaugomis
kriterijų
aprašo operatorius teikia gamtinių dujų
22.4 papunktis
laikymo vamzdynuose paslaugą.

Informacijos, reikalingos gamtinių
dujų skirstymo sistemų naudotojams Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
pasinaudoti gamtinių dujų perdavimo 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
sistemomis, sąrašą.

Metinę atitikties programos ataskaitą
už praėjusius kalendorinius metus,
kurioje nurodo taikytas priemones.
30.

Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
paslaugomis
kriterijų
aprašo
22.1 papunktis

Kiekvienais metais iki gegužės 1 d.

Sąrašą sudaro: gamtinių dujų
skirstymo
sistemos
operatorių
siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas
Reikalavimų naudojimosi gamtinių sąrašas, toms paslaugoms sudaromų
dujų perdavimo sistema ir skirstymo sutarčių sąrašas ir kt. informacija,
sistema taisyklėms 14.1 papunktis
susijusi su Reikalavimų naudojimosi
gamtinių dujų perdavimo sistema ir
skirstymo sistema taisyklėms ir kitų
teisės aktų įgyvendinimu.
Reikalavimų
gamtinių
dujų
skirstymo ir laikymo sistemos
operatoriaus rengiamai atitikties
programai, patvirtinti Komisijos Kiek tai nėra susiję su konfidencialia
2012 m. birželio 18 d. nutarimu skirstymo sistemos
operatoriaus
Nr. O3-149
„Dėl
Reikalavimų informacija ar dokumentais
gamtinių dujų skirstymo ir laikymo
sistemos operatoriaus rengiamai
atitikties programai patvirtinimo“

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

Asmens, skirstymo sistemos
operatoriaus vadovo paskirto
atitikties pareigūnu, kontaktinius
duomenis.
Informaciją apie rinkos dalyvio,
dalyvaujančio skirstymo sistemos
balansavime, bendrą numatomą
patiekti į ir išimti iš balansavimo
zonos gamtinių dujų kiekį per
balansavimo laikotarpį;

Balansavimo dujų kainas
atitinkamam balansavimo
laikotarpiui bei mokesčių už
disbalansą dydžius
Standartines sutartis, kuriose
nustatomos balansavimo sąlygos bei
šių sutarčių skelbimo tvarka
Gamtinių dujų skirstymo sistemos
balansavimo taisykles.
Nuasmenintą paklausimą iš subjektų,
kurie naudojasi ar ketina naudotis
sistema skirstymo sistemos
balansavimo taisyklių
reglamentuojamoje srityje bei
išaiškinimą viešai paskelbti interneto
svetainėje.
Garantinio tiekimo sąlygas,

(toliau – Reikalavimai gamtinių
dujų skirstymo ir laikymo sistemos
operatoriaus rengiamai atitikties
programai), 14.2.5 papunktis
Reikalavimų
gamtinių
dujų
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per skirstymo ir laikymo sistemos
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo. operatoriaus rengiamai atitikties
programai 16 punktas
Reikalavimų
gamtinių
dujų
skirstymo sistemos balansavimo
taisyklėms, patvirtintų Komisijos
2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr.
Atnaujinama ne rečiau kaip du kartus O3-236 „Dėl Reikalavimų gamtinių
per dieną.
dujų
skirstymo
sistemos
balansavimo
taisyklėms
patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimai
skirstymo sistemos balansavimo
taisyklėms) 15.1 ir 15.2 papunkčiai
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reikalavimų skirstymo sistemos
balansavimo
taisyklėms
15.5 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Reikalavimų skirstymo sistemos
balansavimo
taisyklėms
15.6 papunktis
Reikalavimų skirstymo sistemos
balansavimo taisyklėms 17 punktas

Gavus paklausimą ne vėliau nei per
30 kalendorinių dienų.

Reikalavimų skirstymo sistemos
balansavimo taisyklėms 18 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per

Viešai skelbiamos informacijos

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Skelbiama taip, kad rinkos dalyviai,
dalyvaujantys skirstymo sistemos
balansavime, galėtų imtis reikiamų
priemonių laiku ir tinkamai panaikinti
galimą disbalansą.

Jeigu skirstymo operatorius vykdo

38.

39.

40.

numatytas Gamtinių dujų tiekimo ir
vartojimo taisyklėse, kurių privalo
laikytis visi pažeidžiami vartotojai
nuo garantinio tiekimo pradžios (jei
nepasirinko kitos tiekimo įmonės).
Detalų teikiamų reguliuojamų
paslaugų aprašymą, įvardijant visas
teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą
ir teikimo procedūrą.
Duomenis apie sistemų ir tinklų
eksploatavimą, modernizavimą,
plėtrą, faktines bei planuojamas
(vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio)
investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.
Kitą informaciją, kuri būtina norint
saugiai ir efektyviai naudotis
skirstymo sistema.

5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Kartą per metus.

tvarkos aprašo, 7.1.1 papunktis.

garantinį tiekimą.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 7.1.2 papunktis.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 7.1.3 papunktis.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 7.2 papunktis.

Asmuo, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą, skelbia:

1.

2.

3.

4.

Informaciją apie sąnaudas, susijusias
su teisės aktų nustatyta tvarka
licencijuojama veikla arba su veikla,
kuriai
taikomos
valstybės
reguliuojamos kainos, yra vieša.
Valdymo organų nariams nustatytą
darbo užmokestį ir kitas su valdymo
organų narių funkcijomis susijusias
išmokas.
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.
GDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

EĮ 25 straipsnio 5 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

EĮ 25 straipsnio 5 dalis

Iki gegužės 1 d.

GDĮ 9 straipsnio 11 dalis
Apskaitos
atskyrimo
45 punktas.

aprašo
Jeigu taikoma.

Per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 3.2 papunktis.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per

GDĮ 9 straipsnio 13 dalis

5.
7.

Komisijos patikrintas ir GDĮ 9
straipsnio 2 dalyje nurodytas
Komisijos nustatytas kainas.
Reguliuojamas
kainas
ir
jų
diferencijavimo taisykles.
Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl
gamtinių dujų tiekimo, skirstymo ir
perdavimo standartines sąlygas.

8.

Metines finansines ataskaitas

9.

Tiekėją nurodančius duomenis ir
adresą

10.

Teikiamas paslaugas

11.
12.

13.

14.

Siūlomų paslaugų kokybės lygį ir
pradinio prijungimo terminą
Siūlomų
techninės
priežiūros
paslaugų rūšis
Priemones, kurias naudojant galima
gauti naujausią informaciją apie
visus taikomus tarifus ir mokėjimus
už techninę priežiūrą
Paslaugų teikimo atnaujinimo ir
nutraukimo bei sutarties pratęsimo ir
nutraukimo sąlygas, taip pat tai, ar
numatyta teisė nutraukti sutartį
netaikant sankcijų

5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
GDĮ 9 straipsnio 14 dalis
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki
sutarčių sudarymo ar sutarčių sąlygų GDĮ 14 straipsnio 3 dalis
pakeitimo.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
GDĮ 44 straipsnio 1 dalis
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Informacija
skelbiama
Lietuvos
Respublikos
akcinių
bendrovių
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos
įmonių finansinės atskaitomybės
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos
įmonių
grupių
konsoliduotosios
finansinės atskaitomybės įstatyme ir
Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir
sąlygomis.

15.

26.

Informaciją apie kompensavimą ir
pinigų grąžinimą tuo atveju, kai
paslaugų kokybė neatitinka sutartyje
nurodyto lygio, įskaitant netikslias ir
vėluojančias sąskaitas, metodas,
kuriuo pradedamos neteisminės
ginčų
sprendimo
procedūros,
informacija apie vartotojų teises ir
skundų nagrinėjimą.
Metodą,
kuriuo
pradedamos
neteisminės
ginčų
sprendimo
procedūros,
informaciją
apie
vartotojų
teises
ir
skundų
nagrinėjimą.

27.

Informaciją
apie
papildomas paslaugas.

28.

Papildomų paslaugų kokybės lygį ir
paslaugų teikimo pradžios terminą.

29.

30.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

teikiamas Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Priemones, kurias naudojant galima
gauti naujausią informaciją apie
visus taikomus tarifus.
Europos Komisijos parengtą aiškų ir
glaustą klausimų ir atsakymų sąrašą,
kuriame
teikiama
praktinė
informacija apie vartotojų teises.

31.

Vartotojų skundų nagrinėjimo tvarką.

32.

Viešai
neatskleistą
turimą
informaciją apie verslą ar įrenginius,
kuriuos
ūkio
subjektas,
jo
patronuojančioji ar susijusi įmonė
turi ar valdo arba už kurių
eksploatavimo klausimus visiškai ar

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo
taisyklių
18
punktas
ir
17.11 papunktis
Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo
taisyklių
18
punktas
ir
17.12 papunktis
Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo
taisyklių
18
punktas
ir
17.13 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo
taisyklių 102.10 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo
taisyklių 102.17 papunktis
Viešai
neatskleistą
informaciją
skelbia tie rinkos dalyviai, kurie
Prekybos priežiūros taisyklių 9 ir vykdo prekybą Lietuvos teritorijoje
10 punktai
arba per gamtinių dujų ar elektros
energijos biržą.
Rinkos dalyvis viešai neatskleistą

iš dalies atsako tas rinkos dalyvis ar
įmonė. Rinkos dalyviai atskleidžia
viešai neatkleistą informaciją šia
tvarka:

32.1.

32.2.

informacija, susijusi su neplaniniais
gavybos šaltinių, perdavimo režimo,
tiekimo šaltinių ribojimais, kurie
20 procentų
pakeičia
gavybos,
biodujų
gamybos,
perdavimo,
tiekimo paros dujų kiekį, taip pat
vartojimo objektų įrenginių, kurių
suminė instaliuota galia, jei ji nėra
ribojama perdavimo ar skirstymo
infrastruktūros pajėgumų, yra 100
MW (876 000 MWh per metus) arba
didesnė, sustojimais, įskaitant 100
MW (876 000 MWh per metus) ar
didesnio vartojimo objektų įrenginių
faktinio
prieinamumo
pokytį,
identifikuojant paleidimo/atjungimo
faktą, kai tikėtina, jog tai truks ne
mažiau kaip vieną valandą ir ne
ilgiau kaip trejus ateinančius metus;
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, taip pat vartojimo
objektų įrenginių, kurių suminė
instaliuota galia, jei ji nėra ribojama
perdavimo
ar
skirstymo
infrastruktūros pajėgumų, yra 100

informaciją privalo skelbti viešai
rinkos operatoriaus specializuotoje
platformoje, skirtoje pateikti viešai
neatskleistą
informaciją,
kurią
administruoja rinkos operatorius.
Prekybos
priežiūros
taisyklių
9.5 papunktis ir 10 punktas

Rinkos dalyvis viešai neatskleistą
informaciją privalo skelbti viešai
rinkos operatoriaus specializuotoje
platformoje, skirtoje pateikti viešai
neatskleistą
informaciją,
kurią
administruoja rinkos operatorius.

Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per
valandą
nuo
sprendimo
dėl
neplanuojamo ribojimo ir (ar)
sustojimo priėmimo.

Prekybos
priežiūros
9.6 punktas

Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per
valandą
nuo
sprendimo
dėl
planuojamo pasikeitimo priėmimo.

taisyklių
Rinkos dalyvis viešai neatskleistą
informaciją privalo skelbti viešai
rinkos operatoriaus specializuotoje
platformoje, skirtoje pateikti viešai
neatskleistą
informaciją,
kurią
administruoja rinkos operatorius.

33.

34.

35.

1.

2.

3.

4.

MW (876 000 MWh per metus) arba
didesnė, atjungimais, įskaitant 100
MW (876 000 MWh per metus) ar
didesnį
planuojamą
vartojimo
objektų
įrenginių
prieinamumo
pokytį,
identifikuojant
paleidimo/atjungimo
faktą,
kai
tikėtina, jog tai truks ne mažiau kaip
vieną valandą ir ne ilgiau kaip trejus
ateinančius metus.
Reguliavimo apskaitos sistemos
laisvos formos aprašą
Detalų
teikiamų
reguliuojamų
paslaugų aprašymą, įvardijant visas
teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą
ir teikimo procedūrą.
Reguliuojamų kainų ir tarifų
struktūrą.
Nediskriminacinius
ir
skaidrius
pajėgumų paskirstymo mechanizmus.
Išsamią informaciją apie siūlomas
paslaugas ir taikomas atitinkamas
sąlygas,
taip
pat
techninę
informaciją, būtiną tam, kad SGD
įrenginių naudotojai galėtų įgyti
veiksmingą teisę naudotis SGD
įrenginiais.
Patogią naudoti ir standartizuotą
kiekybinę informaciją apie sutartyse
numatytus ir turimus SGD įrenginių
pajėgumus.
Kiekviename SGD įrenginyje, jei
būtent
tokiu
būdu
sistemos
naudotojams suteikiama teisė jais

Per 5 d. d. nuo pateikimo Komisijai Apskaitos
atskyrimo
aprašo
termino pabaigos.
44 punktas
Viešai skelbiamos informacijos
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per tvarkos aprašo, 8.1 papunktis.
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 8.2 papunktis.
Asmuo, turintis SGD pakartotinio dujinimo licenciją, skelbia:
Nr.
715/2009
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Reglamento
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. 17 straipsnio 2 dalis
Kartą per metus.

Reglamento
Nr.
19 straipsnio 1 dalis

715/2009

Nr.
nuolat Reglamento
19 straipsnio 2 dalis

715/2009

Nr.
Informacija atnaujinama bent kartą Reglamento
per dieną.
19 straipsnio 4 dalis

715/2009

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Duomenys
atnaujinami.

reguliariai ir

5.

6.

7.

8.

9.

10.

naudotis,
turimą
dujų
kiekį,
įleidžiamą bei išleidžiamą kiekį ir
turimus SGD įrenginių pajėgumus,
įskaitant tuos įrenginius, kuriais
neturi teisės naudotis trečiosios šalys.
Informaciją apie sąnaudas, susijusias
su teisės aktų nustatyta tvarka
licencijuojama veikla arba su veikla,
kuriai
taikomos
valstybės
reguliuojamos kainos, yra vieša.
Valdymo organų nariams nustatytą
darbo užmokestį ir kitas su valdymo
organų narių funkcijomis susijusias
išmokas.
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.
GDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas
Komisijos patikrintas ir GDĮ 9
straipsnio 2 dalyje nurodytas
Komisijos nustatytas kainas.
Reguliuojamas
kainas
ir
jų
diferencijavimo taisykles.

Metines finansines ataskaitas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

EĮ 25 straipsnio 5 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

EĮ 25 straipsnio 5 dalis

Iki gegužės 1 d.

GDĮ 9 straipsnio 11 dalis
Apskaitos
atskyrimo
45 punktas.

aprašo

Per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 3.2 papunktis.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 9 straipsnio 13 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 9 straipsnio 14 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 44 straipsnio 1 dalis

Informacija
skelbiama
Lietuvos
Respublikos
akcinių
bendrovių
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos
įmonių finansinės atskaitomybės
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos
įmonių
grupių
konsoliduotosios
finansinės atskaitomybės įstatyme ir
Lietuvos Respublikos buhalterinės

apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir
sąlygomis.
11.

Tiekėją nurodančius duomenis ir
adresą

12.

Teikiamas paslaugas

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Siūlomų paslaugų kokybės lygį ir
pradinio prijungimo terminą
Siūlomų
techninės
priežiūros
paslaugų rūšis
Priemones, kurias naudojant galima
gauti naujausią informaciją apie
visus taikomus tarifus ir mokėjimus
už techninę priežiūrą
Paslaugų teikimo atnaujinimo ir
nutraukimo bei sutarties pratęsimo ir
nutraukimo sąlygas, taip pat tai, ar
numatyta teisė nutraukti sutartį
netaikant sankcijų
Informaciją apie kompensavimą ir
pinigų grąžinimą tuo atveju, kai
paslaugų kokybė neatitinka sutartyje
nurodyto lygio, įskaitant netikslias ir
vėluojančias sąskaitas, metodas,
kuriuo pradedamos neteisminės
ginčų
sprendimo
procedūros,
informacija apie vartotojų teises ir
skundų nagrinėjimą.
Metodą,
kuriuo
pradedamos
neteisminės
ginčų
sprendimo
procedūros,
informaciją
apie
vartotojų
teises
ir
skundų
nagrinėjimą.
Reguliavimo apskaitos sistemos
laisvos formos aprašą

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Per 5 d. d. nuo pateikimo Komisijai Apskaitos
termino pabaigos.
44 punktas

atskyrimo

aprašo

20.

21.

22.

23.
24.
25.

Informacijos, reikalingos SGD
terminalo naudotojams pasinaudoti
SGD terminalu, sąrašą.

SGD krovinių iškrovimo tvarkaraščių
sudarymo procedūra ir krovinių
iškrovimo datos.
Turimus techninius ir laisvus SGD
terminalo bei nuolatinius ir
pertraukiamuosius, užsakytus
pajėgumus.
SGD terminalo priežiūros planus.
Išsamų metodų ir procesų aprašymą,
kuriais vadovaujantis atliekami
techninių pajėgumų skaičiavimai.
Techninių pajėgumų skaičiavimo
tvarką

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Reikalavimų naudojimosi SGD
terminalu taisyklėms, patvirtintų
Komisijos 2012 m. gruodžio 21 d.
nutarimu
Nr. O3-433
„Dėl
Reikalavimų
naudojimosi
suskystintų gamtinių dujų terminalu
taisyklėms patvirtinimo“ (toliau –
Reikalavimai naudojimosi SGD
terminalu
taisyklėms),
13.1 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Reikalavimų naudojimosi SGD
terminalu taisyklėms 13.2 papunktis

Atnaujinama ne rečiau nei kartą per
parą.

Reikalavimų naudojimosi SGD
terminalu taisyklėms 13.3 papunktis

Atnaujinama pasikeitus situacijai.

Reikalavimų naudojimosi SGD
terminalu taisyklėms 13.4 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Reikalavimų naudojimosi SGD
terminalu taisyklėms 17.1 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Reikalavimų naudojimosi SGD
terminalu taisyklėms 17.7 papunktis

Sąrašą sudaro: siūlomų paslaugų ir
mokesčių už jas sąrašas, toms
paslaugoms
sudaromų
sutarčių
sąrašas, išdujinimo pajėgumai ir
vieno krovinio išdujinimo laiko
periodas, gamtinių dujų patiekimo į
gamtinių dujų perdavimo sistemą
pajėgumų maksimali ir minimali
ribos, gamtinių dujų patiekimo į
gamtinių dujų perdavimo sistemą
pajėgumai SGD terminalo prijungimo
prie magistralinio dujotiekio taške,
SGD
terminalo
minimalūs
ir
maksimalūs užpildymo pajėgumai,
plaukiojančiosios SGD saugyklos
talpinimo iš atplaukusio tanklaivio
maksimalus laiko periodas SGD
krovinio
iškrovimui
ir
kita
informacija, susijusi su Reikalavimų
naudojimosi
SGD
terminalu
taisyklėms įgyvendinimu.

Informacija
priekį.

skelbiama

metams

į

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.

Kvietimą metinei SGD terminalo Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų
pajėgumų paskirstymo procedūrai.
balandžio 25 d.

Informaciją apie siūlomus įsigyti
SGD terminalo pajėgumus.
Skelbimą
apie
parduodamus
pajėgumus antrinėje rinkoje.
Bendrą SGD terminalo metinį
grafiką.

Nuolat atnaujinama.

AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi
suskystintų gamtinių dujų terminalu
taisyklių, suderintų Komisijos 2017
m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr.
O3E-536 „Dėl AB „Klaipėdos
nafta“ naudojimosi suskystintų
gamtinių dujų terminalu taisyklių
derinimo“, (toliau – Naudojimosi
SGD terminalu taisyklės) 22
punktas
Naudojimosi
SGD
terminalu
taisyklių 24 punktas
Naudojimosi
SGD
terminalu
taisyklių 50 punktas
Naudojimosi
SGD
terminalu
taisyklių 69 punktas

Gavus prašymą dėl nepanaudotų
pajėgumų pardavimo organizavimo
Ne vėliau, kaip likus 2 (dviem)
mėnesiams iki Dujų metų pradžios.
Per 5 darbo dienas SGD terminalo
Bendrą SGD terminalo mėnesio
Naudojimosi
SGD
operatoriui
patvirtinus
mėnesio
grafiką.
taisyklių 77 punktas
grafikus.
SGD terminale patvirtintų dujovežių
Naudojimosi
SGD
Nuolat atnaujinama.
sąrašą.
taisyklių 83 punktas
Konkrečias SGD terminalo paslaugų Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Naudojimosi
SGD
kainas.
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. taisyklių 143 punktas
Planinių metinių Remonto darbų
grafiką
ir
planuojamus
SGD
Naudojimosi
SGD
terminalo apribojimus laikotarpiui Kiekvienų metų birželio 4 d.
taisyklių 167.1 papunktis
nuo einamųjų metų spalio 1 d. iki
papunktis
kitų metų spalio 1 d.
Naudojimosi
SGD
terminalu Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Naudojimosi
SGD
taisykles, įskaitant jų priedus.
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. taisyklių 195.1 papunktis
Informaciją apie SGD terminalo Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Naudojimosi
SGD
pajėgumų paskirstymą.
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. taisyklių 195.2 papunktis
Informaciją apie paskirstytus ir Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Naudojimosi
SGD
laisvus SGD terminalo pajėgumus.
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. taisyklių 195.3 papunktis
Paslaugų grafiką.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Naudojimosi
SGD

terminalu
terminalu
terminalu

terminalu
ir 195.10

terminalu
terminalu
terminalu
terminalu

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Informaciją apie SGD terminalo
talpų užpildymo lygį, išdujintą
gamtinių dujų kiekį ir perkrautą SGD
kiekį kiekvieną parą.
Informaciją apie SGD terminale
patvirtintus dujovežius;
Informaciją apie aplinkybių ir (ar)
sąlygų, kurios turi ar gali turėti įtakos
SGD
terminalo
naudotojų
galimybėms
naudotis
SGD
terminalu, atsiradimą ar pasikeitimą.
Informaciją apie avarines situacijas ir
nenugalimos jėgos aplinkybes.
Nuorodą į perdavimo sistemos
operatoriaus skelbiamą informaciją
apie nustatytus techninius perdavimo
sistemos pajėgumus SGD terminalo
prijungimo
prie
magistralinio
dujotiekio taške ir gamtinių dujų
patiekimo į perdavimo sistemą
pajėgumų maksimalias ir minimalias
ribas.
Prašymo
suteikti
Elektroninės
terminalo paslaugų planavimo ir
administravimo sistemos prieigą
formą.
Teisės
naudotis
Elektronine
terminalo paslaugų planavimo ir
administravimo sistema sutarties
formą.
Detalų
teikiamų
reguliuojamų
paslaugų aprašymą, įvardijant visas
teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą
ir teikimo procedūrą.

5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

taisyklių 195.4 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Naudojimosi
SGD
terminalu
taisyklių 195.5 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Naudojimosi
SGD
terminalu
taisyklių 195.6 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Naudojimosi
SGD
terminalu
taisyklių 195.7 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Naudojimosi
SGD
terminalu
taisyklių 195.8 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Naudojimosi
SGD
terminalu
taisyklių 195.9 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Naudojimosi
SGD
terminalu
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. taisyklių 195.11 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Naudojimosi
SGD
terminalu
taisyklių 195.12 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.1.1 papunktis.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

Standartines
paslaugų
teikimo
(sutarčių) sąlygas.
Pertraukiamųjų pajėgumų naudojimo
sąlygas.
SGD sistemos priežiūros planą.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Atgabenamų
SGD
tvarkaraščio Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
sudarymo principus ir tvarką.
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Maksimalų ir minimalų pajėgumų Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
faktinį suvartojimą per mėnesį.
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
Aplinkybes, kurios gali turėti įtakos
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
sutartyje nustatytiems pajėgumams
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
naudoti.
SGD infrastruktūros bei jungiamųjų
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
taškų
su
kitomis
sistemomis
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
aprašymą.
Galimų
sankcijų
skyrimo
ar
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
kompensavimo
mechanizmų
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
vartotojams taisykles;
Duomenis apie sistemų ir tinklų
eksploatavimą,
modernizavimą,
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
plėtrą, faktines bei planuojamas
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
(vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio)
investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.
SGD terminalo prijungimo prie
Pasibaigus finansiniams metams, ne
magistralinio
dujotiekio
taške,
vėliau kaip iki einamųjų metų
minimalius
ir
maksimalius
gegužės 1 d.
užpildymo pajėgumus.
Gamtinių dujų patiekimo į gamtinių Pasibaigus finansiniams metams, ne
dujų perdavimo sistemą pajėgumų vėliau kaip iki einamųjų metų
maksimalias ir minimalias ribas.
gegužės 1 d.
Pasibaigus finansiniams metams, ne
Gamtinių dujų patiekimo į gamtinių
vėliau kaip iki einamųjų metų
dujų perdavimo sistemą pajėgumus.
gegužės 1 d.
Plaukiojančiosios SGD saugyklos Pasibaigus finansiniams metams, ne

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.1.2 papunktis.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.1.3 papunktis.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.1.4 papunktis.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.1.5 papunktis.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.1.6 papunktis.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.1.7 papunktis.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.1.8 papunktis.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.1.9 papunktis.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.1.10 papunktis.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.2.1 papunktis.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.2.2 papunktis.
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 9.2.3 papunktis.
Viešai

skelbiamos

informacijos

Jei taikytina.

59.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

talpinimo iš atplaukusio dujovežio vėliau kaip iki einamųjų metų tvarkos aprašo, 9.2.4 papunktis.
maksimalų laiko periodą SGD gegužės 1 d.
kroviniui iškrauti.
Pasibaigus finansiniams metams, ne
vėliau kaip iki einamųjų metų Viešai skelbiamos informacijos Informacija
SGD terminalo priežiūros planus.
gegužės 1 d. ir pasikeitus situacijai tvarkos aprašo, 9.2.5 papunktis.
priekį.
atnaujinama.
SGD terminalo lėšų gavėjas skelbia:
Informaciją apie per praėjusį
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per SGD terminalo lėšų administravimo
ataskaitinį laikotarpį panaudotas
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. tvarkos aprašo 21 punktas.
SGD terminalo lėšas.
Asmuo, turintis gamtinių dujų laikymo licenciją, skelbia:
Nr.
715/2009
Nediskriminacinius
ir
skaidrius Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Reglamento
pajėgumų paskirstymo mechanizmus. 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. 17 straipsnio 2 dalis
Išsamią informaciją apie siūlomas
paslaugas ir taikomas atitinkamas
sąlygas,
taip
pat
techninę
Nr.
715/2009
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Reglamento
informaciją,
būtiną
tam,
kad
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. 19 straipsnio 1 dalis
saugyklų naudotojai galėtų įgyti
veiksmingą
teisę
naudotis
saugyklomis.
Patogią naudoti ir standartizuotą
kiekybinę informaciją apie sutartyse Duomenys
Nr.
715/2009
reguliariai ir
nuolat Reglamento
numatytus ir turimus saugyklų atnaujinami.
19 straipsnio 2 dalis
pajėgumus.
Kiekvienoje saugykloje, jei būtent
tokiu būdu sistemos naudotojams
suteikiama teisė jomis naudotis,
turimą dujų kiekį, įleidžiamą bei Informacija atnaujinama bent kartą Reglamento
Nr.
715/2009
išleidžiamą kiekį ir turimus saugyklų per dieną.
19 straipsnio 4 dalis
pajėgumus, įskaitant tuos įrenginius,
kuriais neturi teisės
naudotis
trečiosios šalys.
Informaciją apie sąnaudas, susijusias Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
EĮ 25 straipsnio 5 dalis
su teisės aktų nustatyta tvarka 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

skelbiama

metams

į

6.

7.

8.

9.

10.

11.

licencijuojama veikla arba su veikla,
kuriai
taikomos
valstybės
reguliuojamos kainos, yra vieša.
Valdymo organų nariams nustatytą
darbo užmokestį ir kitas su valdymo
organų narių funkcijomis susijusias
išmokas.
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.
GDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas
Komisijos patikrintas ir GDĮ 9
straipsnio 2 dalyje nurodytas
Komisijos nustatytas kainas.
Reguliuojamas
kainas
ir
jų
diferencijavimo taisykles.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

EĮ 25 straipsnio 5 dalis

Iki gegužės 1 d.

GDĮ 9 straipsnio 11 dalis
Apskaitos
atskyrimo
45 punktas.

Per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 3.2 papunktis.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 9 straipsnio 13 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 9 straipsnio 14 dalis

Metinę atitikties programos ataskaitą
už praėjusius kalendorinius metus,
kurioje nurodo taikytas priemones.
Kiekvienais metais iki gegužės 1 d.

Metines finansines ataskaitas

aprašo

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 431 straipsnio 2 dalies
4 punktas
Reikalavimų
gamtinių
dujų
skirstymo ir laikymo sistemos
operatoriaus rengiamai atitikties
programai 14.2.5 papunktis

GDĮ 44 straipsnio 1 dalis

Kiek tai nėra susiję su konfidencialia
skirstymo sistemos
operatoriaus
informacija ar dokumentais
Informacija
skelbiama
Lietuvos
Respublikos
akcinių
bendrovių
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos
įmonių finansinės atskaitomybės
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos
įmonių
grupių
konsoliduotosios
finansinės atskaitomybės įstatyme ir
Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir

sąlygomis.
12.

Tiekėją nurodančius duomenis ir
adresą

13.

Teikiamas paslaugas

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Siūlomų paslaugų kokybės lygį ir
pradinio prijungimo terminą
Siūlomų
techninės
priežiūros
paslaugų rūšis
Priemones, kurias naudojant galima
gauti naujausią informaciją apie
visus taikomus tarifus ir mokėjimus
už techninę priežiūrą
Paslaugų teikimo atnaujinimo ir
nutraukimo bei sutarties pratęsimo ir
nutraukimo sąlygas, taip pat tai, ar
numatyta teisė nutraukti sutartį
netaikant sankcijų
Informaciją apie kompensavimą ir
pinigų grąžinimą tuo atveju, kai
paslaugų kokybė neatitinka sutartyje
nurodyto lygio, įskaitant netikslias ir
vėluojančias sąskaitas, metodas,
kuriuo pradedamos neteisminės
ginčų
sprendimo
procedūros,
informacija apie vartotojų teises ir
skundų nagrinėjimą.
Metodą,
kuriuo
pradedamos
neteisminės
ginčų
sprendimo
procedūros,
informaciją
apie
vartotojų
teises
ir
skundų
nagrinėjimą.
Reguliavimo apskaitos sistemos
laisvos formos aprašą
Prašymo pasinaudoti gamtinių dujų

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Per 5 d. d. nuo pateikimo Komisijai Apskaitos
atskyrimo
aprašo
termino pabaigos.
44 punktas
Suderinus su Komisija, per 5 darbo Naudojimosi gamtinių dujų laikymo

22.

23.

23.1.

laikymo saugyklose paslaugomis
formą ir prašymų nagrinėjimo
procedūrą.
Sutarčių, sudaromų su gamtinių dujų
laikymo
saugyklose
paslaugų
vartotojais, standartines sąlygas.
Informacijos, reikalingos gamtinių
dujų laikymo saugyklose paslaugų
vartotojams efektyviai pasinaudoti
gamtinių dujų laikymo saugyklose
paslaugomis, sąrašą, kurį sudaro:
gamtinių dujų laikymo sistemos
operatorių siūlomų gamtinių dujų
laikymo
saugyklose
paslaugų
produktai, jų kainų sąrašas bei
paslaugoms
sudaromų
sutarčių
sąrašas;

23.2.

kiekvienos iš gamtinių dujų saugyklų
techniniai pajėgumai;

23.3.

realiu laiku atnaujinami kiekvienos iš
gamtinių dujų saugyklų laisvi
pajėgumai 10-čiai metų į priekį;

23.4.

kasdien
užsakyti
pajėgumai;

saugyklos

23.5.

kasdien turimi
pajėgumai.

saugyklos

24.

25.

laisvi

Asmens,
laikymo
sistemos
operatoriaus
vadovo
paskirto
atitikties pareigūnu, kontaktinius
duomenis.
Prijungimo prie sistemų ir tinklų
kainų
struktūrą,
sąlygas
bei

dienas.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

paslaugomis
11 punktas

kriterijų

aprašo

Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
paslaugomis
kriterijų
aprašo
14 punktas

Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
paslaugomis
kriterijų
aprašo
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
20 punktas

Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
paslaugomis
kriterijų
aprašo
20.1 papunktis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.

Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
paslaugomis
kriterijų
aprašo
20.2 papunktis
Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
paslaugomis
kriterijų
aprašo
20.3 papunktis
Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
paslaugomis
kriterijų
aprašo
20.4 papunktis
Naudojimosi gamtinių dujų laikymo
paslaugomis
kriterijų
aprašo
20.5 papunktis
Reikalavimų
gamtinių
dujų
skirstymo ir laikymo sistemos
operatoriaus rengiamai atitikties
programai 16 punktas
Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 10.1.1 papunktis.

26.

27.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

numatomus pakeitimus.
Duomenis apie sistemų ir tinklų
eksploatavimą,
modernizavimą,
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
plėtrą, faktines bei planuojamas
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo.
(vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio)
investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.
Kainų ir tarifų struktūrą.
Informaciją apie sąnaudas, susijusias
su teisės aktų nustatyta tvarka
licencijuojama veikla arba su veikla,
kuriai
taikomos
valstybės
reguliuojamos kainos, yra vieša.
Valdymo organų nariams nustatytą
darbo užmokestį ir kitas su valdymo
organų narių funkcijomis susijusias
išmokas.
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.
GDĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas
Komisijos patikrintas ir GDĮ 9
straipsnio 2 dalyje nurodytas
Komisijos nustatytas kainas.
Reguliuojamas
kainas
ir
jų
diferencijavimo taisykles.
Metines finansines ataskaitas

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 10.1.2 papunktis.

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 10.2 papunktis.
Asmuo, turintis gamtinių dujų gavybos licenciją, skelbia:

Kartą per metus.

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

EĮ 25 straipsnio 5 dalis

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

EĮ 25 straipsnio 5 dalis

Iki gegužės 1 d.

GDĮ 9 straipsnio 11 dalis
Apskaitos
atskyrimo
45 punktas.

Per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo.

aprašo

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 3.2 papunktis.

GDĮ 9 straipsnio 13 dalis
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 9 straipsnio 14 dalis

GDĮ 44 straipsnio 1 dalis

Informacija
skelbiama
Lietuvos
Respublikos
akcinių
bendrovių
įstatyme,
Lietuvos
Respublikos
įmonių finansinės atskaitomybės

įstatyme,
Lietuvos
Respublikos
įmonių
grupių
konsoliduotosios
finansinės atskaitomybės įstatyme ir
Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatyme nustatyta tvarka ir
sąlygomis.
7.

Tiekėją nurodančius duomenis ir
adresą

8.

Teikiamas paslaugas

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Siūlomų paslaugų kokybės lygį ir
pradinio prijungimo terminą
Siūlomų
techninės
priežiūros
paslaugų rūšis
Priemones, kurias naudojant galima
gauti naujausią informaciją apie
visus taikomus tarifus ir mokėjimus
už techninę priežiūrą
Paslaugų teikimo atnaujinimo ir
nutraukimo bei sutarties pratęsimo ir
nutraukimo sąlygas, taip pat tai, ar
numatyta teisė nutraukti sutartį
netaikant sankcijų
Informaciją apie kompensavimą ir
pinigų grąžinimą tuo atveju, kai
paslaugų kokybė neatitinka sutartyje
nurodyto lygio, įskaitant netikslias ir
vėluojančias sąskaitas, metodas,
kuriuo pradedamos neteisminės
ginčų
sprendimo
procedūros,
informacija apie vartotojų teises ir
skundų nagrinėjimą.
Metodą,
kuriuo
pradedamos
neteisminės
ginčų
sprendimo
procedūros,
informaciją
apie

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas
GDĮ 57 straipsnio 1 dalies 1 punktas

15.

16.

17.
18.
19.

19.1.

19.2.

19.2.1.

19.2.2.
19.2.3.

vartotojų
teises
ir
nagrinėjimą.
Reguliavimo apskaitos
laisvos formos aprašą

skundų

Per 5 d. d. nuo pateikimo Komisijai Apskaitos
atskyrimo
aprašo
termino pabaigos.
44 punktas
Naudojimosi gamtinių dujų gavybos
tinklais tvarkos aprašo, patvirtinto
Komisijos 2012 m. gruodžio 21 d.
Nr.
O3-431
„Dėl
Naudotojų teises bei pareigas Nuolat skelbiama ir atnaujinama per nutarimu
Naudojimosi gamtinių dujų gavybos
avarinės situacijos, ekstremalios
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
padėties atveju.
tinklais tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Naudojimosi gamtinių dujų
gavybos tinklais tvarkos aprašas),
10 punktas
Prašymo
pasinaudoti
gavybos
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Naudojimosi gamtinių dujų gavybos
tinklais
formą,
nagrinėjimo
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. tinklais tvarkos aprašo 11 punktas
procedūrą ir vertinimo kriterijus.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Naudojimosi gamtinių dujų gavybos
Sutarties pavyzdinė forma.
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. tinklais tvarkos aprašo 12 punktas
Informacijos,
reikalingos
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Naudojimosi gamtinių dujų gavybos
naudotojams pasinaudoti gavybos
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo. tinklais tvarkos aprašo 16 punktas
tinklais, sąrašą, kurį sudaro:
gavybos įmonių siūlomos paslaugos
Naudojimosi gamtinių dujų gavybos
ir mokesčiai už jas, toms paslaugoms
tinklais tvarkos aprašo 16.1 punktas
teikti sudaromos sutartys;
visi gavybos taškai ir su tuo susiję
Naudojimosi gamtinių dujų gavybos
gavybos tinklai, apie kuriuos privalo
tinklais tvarkos aprašo 16.2 punktas
būti skelbiama ši informacija:
Naudojimosi gamtinių dujų gavybos
paros gavybos taško techniniai
tinklais
tvarkos
aprašo
pajėgumai;
16.2.1 punktas
Naudojimosi gamtinių dujų gavybos
kasdien užsakyti gavybos tinklų
tinklais
tvarkos
aprašo
pajėgumai;
16.2.2 punktas
kasdien turimi laisvi gavybos tinklų
Naudojimosi gamtinių dujų gavybos
pajėgumai;
tinklais
tvarkos
aprašo
sistemos

19.2.4.

nuo gavybos pradžios faktiškai
išgautas ir patiektas į gamtinių dujų
sistemas gamtinių dujų kiekis;

19.2.5.

gavybos taške likęs
gamtinių dujų kiekis;

19.2.6.

įleidimo į gamtinių dujų sistemą
taškai ir galimi techniniai pajėgumai
tuose taškuose;

19.2.7.

išgaunamų gamtinių dujų kokybė.

20.

21.

22.

23.

1.

2.

neišgautas

16.2.3 punktas
Naudojimosi gamtinių
tinklais
tvarkos
16.2.4 punktas
Naudojimosi gamtinių
tinklais
tvarkos
16.2.5 punktas
Naudojimosi gamtinių
tinklais
tvarkos
16.2.6 punktas
Naudojimosi gamtinių
tinklais
tvarkos
16.2.7 punktas

dujų gavybos
aprašo
dujų gavybos
aprašo
dujų gavybos
aprašo
dujų gavybos
aprašo

Prijungimo prie sistemų ir tinklų
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Viešai skelbiamos informacijos
kainų
struktūrą,
sąlygas
bei
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo. tvarkos aprašo, 11.1.1 papunktis.
numatomus pakeitimus.
Detalų
teikiamų
reguliuojamų
paslaugų aprašymą, įvardijant visas Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Viešai skelbiamos informacijos
teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą 5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo. tvarkos aprašo, 11.1.2 papunktis.
ir teikimo procedūrą.
Duomenis apie sistemų ir tinklų
eksploatavimą,
modernizavimą,
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per Viešai skelbiamos informacijos
plėtrą, faktines bei planuojamas
5 d. d. nuo informacijos pasikeitimo. tvarkos aprašo, 11.1.3 papunktis.
(vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio)
investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.
Reguliuojamų kainų ir tarifų Kartą per metus skelbiama ir įvykus Viešai skelbiamos informacijos
struktūrą.
pasikeitimams atnaujinama.
tvarkos aprašo, 11.2 papunktis.
Asmuo, turintis gamtinių dujų biržos operatoriaus licenciją, skelbia:
Valdymo organų nariams nustatytą
darbo užmokestį ir kitas su valdymo Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
EĮ 25 straipsnio 5 dalis
organų narių funkcijomis susijusias 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
išmokas.
Biržos dalyvio sutarties standartinės
Prekybos
gamtinėmis
dujomis
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
sąlygos
kartu
su
prekybos
taisyklių,
patvirtintų
Lietuvos
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
reglamentu.
Respublikos energetikos ministro

2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu
Nr. 1-293
„Dėl
Prekybos
gamtinėmis
dujomis
taisyklių
patvirtinimo“ 25 punktas

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Rinkos dalyvių pateiktą
neatskleistą informaciją.

viešai

Rinkos formuotojo sutarties formą.

Nedelsiant, gavus informaciją.

Prekybos
14 punktas

Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

UAB GET Baltic prekybos gamtinių
dujų biržoje reglamento, suderinto
Komisijos 2018 m. birželio 28 d.
nutarimu Nr. O3E-207 „Dėl UAB
GET Baltic prekybos gamtinių dujų
biržoje
reglamento
derinimo“
(toliau –
Biržos
reglamentas),
46 punktas

Informaciją apie susietojo pajėgumų
paskirstymo būdu paskirstomą laisvą Realiu laiku.
pajėgumų kiekį.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
Biržos dalyvio sutartį.
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Prašymo dėl biržos dalyvio statuso Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
suteikimo formą.
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
Įkainių plano pasirinkimo formą.
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Atnaujinama ne vėliau kaip per
Biržos dalyvių registrą.
2 (dvi) darbo dienas po biržos

priežiūros

taisyklių

Biržos reglamento 66 punktas
Biržos reglamento 69 punktas
Biržos reglamento 70.1 papunktis
Biržos reglamento 70.4 papunktis
Biržos reglamento 75 punktas

Skelbiama
biržos
operatoriaus
specializuotoje platformoje , skirtoje
pateikti
viešai
neatskleistą
informaciją.
Dėl
techninių
kliūčių
nesant
galimybės
paskelbti
viešai
neatskleistos informacijos rinkos
operatoriaus
specializuotoje
platformoje, skirtoje pateikti viešai
neatkleistą informaciją, ši informacija
identiška forma skelbiama rinkos
operatoriaus tinklalapyje.

Skelbiama per elektroninę prekybos
sistemą.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Naujo produkto aprašymą.
Ne prekybos biržoje dienas, kuriomis
prekyba
biržoje
būtų
neorganizuojama.
Informaciją apie keičiamą prekybos
sesijos laiką.
Pavedimo teikimo formą.

dalyvio sutarties pasirašymo dienos
Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas
prieš pradedant prekiauti naujai Biržos reglamento 82 punktas
siūlomu produktu.
Ne vėliau kaip prieš 5 (penkias)
Biržos reglamento 84 punktas
darbo dienas
Ne vėliau kaip prieš 5 (penkias)
Biržos reglamento 85 punktas
darbo dienas
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
Biržos reglamento 87 punktas
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.

Sandorio atšaukimo įkainis, kuris yra
nustatomas
biržos
operatoriaus Likus ne mažiau kaip 3 (trys) darbo
Valdybos
sprendimu,
įvertinus dienoms iki įsigaliojimo dienos.
sandorio atšaukimo sąnaudas.
Ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo
Rinkos formuotojo statusą įgijusius
dieną po Rinkos formuotojo sutarties
dalyvius.
pasirašymo dienos
Rinkos
operatoriaus
teikiamų Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
paslaugų įkainiai ir įkainių planai.
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
Informacijos,
reikalingos
pagal
Prekybos
priežiūros
taisykles
Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
tinkamai
vykdyti
prekybos
5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
gamtinėmis
dujomis
stebėseną,
sąrašą.
Prekybos sesijos rezultatus bei
suprekiautų konkretaus pristatymo Pasibaigus prekybos sesijai, ne
laikotarpio produktų kiekį ir vidutinę vėliau kaip iki 15 val.
svertinę kainą.
Statistinę dienos, savaitės ir mėnesio
informaciją
apie
perkamų
ir Nuolat skelbiama ir atnaujinama per
parduodamų gamtinių dujų kiekius 5 d. d. nuo informacijos patvirtinimo.
bei kainas.

Biržos reglamento 113 punktas

Biržos reglamento 121 punktas
Biržos reglamento 124 punktas

Biržos reglamento 172 punktas

Biržos reglamento 190 punktas

Viešai skelbiamos informacijos
tvarkos aprašo, 16 punktas

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.
2.

Skelbimo
Nuoroda į teisės aktą
periodiškumas
Asmuo, turintis elektros energijos perdavimo licenciją, skelbia:
Standartines elektros energijos paslaugų teikimo Nuolat
Lietuvos Respublikos elektros energetikos
sutarčių sudarymo sąlygas
įstatymo 23 straipsnio 5 dalis
Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą
Nuolat
Lietuvos
Respublikos
atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymo 14 straipsnio 7
dalis
Privaloma skelbti informacija

3.

Balansavimo elektros energijos pirkimo– Nuolat
pardavimo sutarčių, sudaromų su balansavimo
elektros tiekėjais, standartines sąlygas

4.

Vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių Nuolat
prijungimo prie savo elektros tinklų Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –
Komisija) patvirtintus įkainius, įmokos už
teikiamas prijungimo paslaugas skaičiavimo
tvarką, nediskriminacines technines
didelio
naudingumo kogeneracinių elektrinių prijungimo
sąlygas, bei kitą su šiomis paslaugomis susijusią
informaciją.

5.

Administravimo mokesčio, kuris yra skirtas Kasmet iki spalio 1 d.
patiriamoms veiklos sąnaudoms, priskiriamoms
balansavimo
paslaugai,
padengti,
dydį
ateinantiems kalendoriniams metams

Elektros energetikos įstatymo 41 straipsnio
3 dalis;
Prekybos elektros energija taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.
1-244 „Dėl Prekybos elektros energija
taisyklių patvirtinimo“, 26 p.
Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio
7 dalies 1 punktas

Pastabos
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Elektros energijos gamintojų ir vartotojų
elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m.
liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros
energijos gamintojų ir vartotojų elektros
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 59 punktas
Balansavimo energijos kainos reguliavimo Įvykus pasikeitimams
tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2009 atnaujinama per 5 d. d.
m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-260 „Dėl
Balansavimo energijos kainos reguliavimo
tvarkos aprašo“ (2017 m. gruodžio 14 d.

6.

7.

8.

9.

10.

nutarimo Nr. O3E-591 redakcija), 14
punktas
Informaciją apie per ketvirtį faktiškai patirtas Pasibaigus ketvirčiui, Balansavimo energijos kainos reguliavimo Įvykus pasikeitimams
veiklos sąnaudas, priskirtas balansavimo per 20 darbo dienų
tvarkos aprašo 15 punktas
atnaujinama per 5 d. d.
paslaugai.
Agreguotą informaciją apie elektros energijos Pasibaigus
elektros Balansavimo energijos kainos reguliavimo Įvykus pasikeitimams
rinkos balanso laikotarpiu patirtus kaštus ir energijos rinkos balanso tvarkos aprašo 16 punktas
atnaujinama per 5 d. d.
gautas pajamas, susijusias su balansavimo ir laikotarpiui, per 20
reguliavimo energijos prekyba
kalendorinių
dienų.
Skelbiami ne mažiau
nei
24
praėjusių
elektros
energijos
rinkos
balanso
laikotarpių duomenys.
Valdymo organų nariams nustatytas darbo Kartą per metus
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Įvykus pasikeitimams
užmokestį bei kitas su valdymo organų narių
25 straipsnio 5 dalis
atnaujinama per 5 d. d.
funkcijomis susijusias išmokas (priedus,
priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir
kita)
Audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Kartą per metus, ne Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
Įvykus pasikeitimams
Komisijos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai vėliau kaip per keturis
atnaujinama per 5 d. d.
ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų mėnesius nuo finansinių Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio
apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės metų pabaigos
12 dalis;
aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos
2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E468 „Dėl Elektros energetikos įmonių
apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 47
punktas
Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su Kartą per metus, ne Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
Įvykus pasikeitimams
nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus vėliau kaip per keturis
atnaujinama per 5 d. d.

konfidencialią informaciją

11.

12.

13.

14.

mėnesius nuo finansinių Elektros energetikos įmonių apskaitos
metų pabaigos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 47 punktas
Elektros energetikos įmonės naudojamos Kartą per metus
Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
Įvykus pasikeitimams
reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašą
atnaujinama per 5 d. d.
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 46 punktas
Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu
Per keturis mėnesius
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės Įvykus pasikeitimams
su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas
nuo finansinių metų
atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalis atnaujinama per 5 d. d.
atliktas)
pabaigos
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 42 punktas
Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą Nuolat
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Informacija skelbiama
ar įrenginius, kuriuos asmuo, jo patronuojančioji
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl rinkos operatoriaus
ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir specializuotoje
eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies
skaidrumo 4 straipsnio 1 dalis
platformoje, skirtoje
atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui
pateikti viešai
priskiriama informacija, susijusi su elektros
neatskleistą informaciją,
energijos gamybos, laikymo, vartojimo ar
kurią administruoja
perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu,
rinkos operatorius.
įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių
pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą;
Informaciją, susijusią su vartotojo objektų
Prekybos elektros energija ir gamtinėmis Informacija skelbiama
atjungimu, apimančią informaciją apie:
dujomis priežiūros taisyklių, patvirtintų rinkos operatoriaus
a) planuojamus 100 MW ar didesnės instaliuotos a) nedelsiant, bet ne Komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu specializuotoje
galios vartotojo objekto atjungimus, įskaitant vėliau kaip per vieną Nr. O3450 „Dėl Prekybos elektros energija platformoje, skirtoje
100 MW ar didesnį vartotojo objekto valandą po to, kai ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių pateikti viešai
planuojamo atjungimo pokytį, kai tai trunka ne priimamas sprendimas patvirtinimo“, 7.1 papunktis
neatskleistą informaciją,
mažiau kaip vieną valandą – nurodant bendrą dėl
planuojamo
kurią administruoja
vartojimo pajėgumo sumažėjimą kiekvieną atjungimo;
rinkos operatorius
valandą;
b) nedelsiant, bet ne
b) 100 MW ar didesnės vardinės galios vartotojo vėliau kaip per vieną

15.

16.

objekto faktinio prieinamumo pokytį – nurodant
bendrą vartojimo pajėgumo sumažėjimą
kiekvieną valandą.
Informaciją,
susijusią
su
perdavimo
infrastruktūros atsijungimu, į kurią įeina
informacija apie:
a) planuojamą atjungimą, įskaitant planuojamo
jungiamųjų linijų ir elektros energijos perdavimo
tinklo atjungimo pokyčius, dėl kurių tarpzoniniai
pralaidumai tarp prekybos zonų per ne mažiau
kaip vieną valandą sumažėja 100 MW ar
daugiau;
b) faktinio jungiamųjų linijų ir elektros energijos
perdavimo tinklo prieinamumo pokyčius, dėl
kurių tarpzoniniai pralaidumai tarp prekybos
zonų per ne mažiau kaip vieną valandą sumažėja
100 MW ar daugiau bei faktinio jėgainių tinklo
jūroje infrastruktūros prieinamumo pokyčius, dėl
kurių vėjo energijos tiekimas tinklui per ne
mažiau kaip vieną valandą sumažėja 100 MW ar
daugiau.
Informaciją apie prognozuojamus ir siūlomus
pralaidumus (MW) kiekviena kryptimi tarp
prekybos zonų, kai koordinuotai paskirstomos
grynąja pralaida grindžiamos pralaidumų galios
pagal pralaidumų galių paskirstymo laikotarpius:
a) metų;
b) mėnesio;
c) savaitės;
d) dienos-prieš;
e) dienos eigos.

valandą po to, kai
pasikeičia
faktinis
prieinamumas.

a) nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per valandą
nuo sprendimo dėl
planuojamo atjungimo
priėmimo;
b) nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per valandą
nuo
faktinio
prieinamumo
pasikeitimo;

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis Informacija skelbiama
dujomis priežiūros taisyklių 7.2 papunktis
rinkos operatoriaus
specializuotoje
platformoje, skirtoje
pateikti viešai
neatskleistą informaciją,
kurią administruoja
rinkos operatorius

a) kartą per metus, ne Prekybos elektros energija ir gamtinėmis Informacija skelbiama
vėliau nei likus savaitei dujomis priežiūros taisyklių 7.3 ir 9.3 rinkos operatoriaus
iki metinio paskirstymo papunkčiai
specializuotoje
proceso, bet ne vėliau
platformoje, skirtoje
kaip iki gruodžio 15 d.;
pateikti viešai
b) ne vėliau nei likus
neatskleistą informaciją,
dviem darbo dienoms
kurią administruoja
iki
mėnesinio
rinkos operatorius
paskirstymo proceso;
c) savaitės – nurodant
informaciją
apie
prognozuojamus
tarpzoninius

17.

18.

pralaidumus kiekvieną
penktadienį,
o
informaciją
apie
siūlomus tarpzoninius
pralaidumus – ne vėliau
nei likus vienai dienai
iki
savaitinio
paskirstymo proceso;
d)
dienos–prieš
–
nurodant
informaciją
apie
siūlomus
tarpzoninius
pralaidumus ne vėliau
nei likus 1 valandai iki
rinkos uždarymo;
e) dienos eigos –
nurodant
informaciją
apie
siūlomus
tarpzoninius
pralaidumus ne vėliau
nei likus 1 valandai iki
pirmo dienos eigos
paskirstymo.
Kitą informaciją, kuri, Asmens nuomone, Nuolat
Prekybos elektros energija ir gamtinėmis
pagrįstai gali turėti įtakos didmeninių
dujomis priežiūros taisyklių 7.5 papunktis
energetikos produktų kainoms bei prekybos
elektros energijos biržoje ir pagal dvišales
sutartis rezultatams

Informacija skelbiama
rinkos operatoriaus
specializuotoje
platformoje, skirtoje
pateikti viešai
neatskleistą informaciją,
kurią administruoja
rinkos operatorius
Nuasmenintus ūkio subjektų, kurie naudojasi ar Per 30 kalendorinių Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais Įvykus pasikeitimams
ketina naudotis Pasinaudojimo elektros tinklais dienų nuo paklausimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2011 atnaujinama per 5 d. d.
tvarkos aprašu, paklausimus bei išaiškinimus
raštu gavimo
m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3-193 „Dėl

19.

20.

21.

Tipines atsinaujinančių išteklių energijos Nuolat
elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos
sutarties
sąlygas,
kurios
nediskriminavimo pagrindais vienodai taikomos
visiems gamintojams, įvertinus specialiuosius
reikalavimus atskiroms gamintojų grupėms
Tipines išankstines atsinaujinančių išteklių Nuolat
energijos elektrinės prijungimo prie elektros
tinklų sąlygas
Nustatytas viešuosius interesus atitinkančių Nuolat
paslaugų (toliau – VIAP) (elektros energijos
gamybą nustatytose elektrinėse, kuriose elektros
energiją gaminti būtina elektros energijos
tiekimo saugumui užtikrinti) teikimo sąlygas,
jeigu pagal VIAP teikimo aprašą numatytos
elektros energijos gamybos būtinos elektros
energijos tiekimo saugumui užtikrinti, apimtys

22.

Standartines reguliavimo energijos pirkimo– Nuolat
pardavimo sutarčių sąlygas nuostatas

23.

Informaciją apie pirktos ir parduotos reguliavimo Nuolat
elektros energijos kiekius, reguliavimo elektros
energijos rinkos kainą
Su
jungiamosiomis
linijomis,
sistemos Nuolat
naudojimu
ir
pajėgumų
paskirstymu
suinteresuotoms šalims susijusią informaciją:
a) Visus aktualius duomenis, susijusius su tinklo
buvimu, prieiga prie jo ir naudojimusi juo,
įskaitant ataskaitą apie perkrovos buvimo vietą ir
priežastis, perkrovai valdyti taikomus metodus ir
jos valdymo planus ateityje (ne mažiau nei už 1

24.

Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais
tvarkos aprašui patvirtinimo“, 10 punktas
Atsinaujinančių
išteklių
energetikos Įvykus pasikeitimams
įstatymo 14 straipsnio 1 dalis
atnaujinama per 5 d. d.

Atsinaujinančių
išteklių
įstatymo 14 straipsnio 8 dalis

energetikos Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų Įvykus pasikeitimams
elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų atnaujinama per 5 d. d.
apimčių
nustatymo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu
Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus
atitinkančių paslaugų elektros energetikos
sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 221 punktas
Prekybos elektros energija taisyklių 24 p.
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Prekybos elektros energija taisyklių 23 p.

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Įvykus pasikeitimams
Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 dėl atnaujinama per 5 d. d.
prieigos prie tarpvalstybinių elektros
energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis
Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 15
straipsnio 2 dalis, 1 priedo 5.1. – 5.4
papunkčiai

25.

metus);
b) Bendrą skirtingomis aplinkybėmis taikomo
perkrovos valdymo metodo, kuriuo siekiama
padidinti rinkai skirtus pajėgumus, apibūdinimą
ir bendrą schemą tinklų sujungimo pajėgumui
skirtingais laikotarpiais apskaičiuoti, remiantis
elektrinėmis ir fizinėmis tinklo savybėmis;
c) informaciją apie perkrovos valdymą ir
naudojamas pajėgumų paskirstymo procedūras,
laiką ir pajėgumams taikomas procedūras,
siūlomus produktus ir savo bei pajėgumus
gaunančios šalies įpareigojimus bei teises,
įskaitant atsakomybę, kuri atsiranda nevykdant
įpareigojimų;
d) saugos, eksploatavimo bei planavimo
standartus
Su tarpvalstybine prekyba susijusius duomenis:
a) informaciją apie ilgalaikę perdavimo
infrastruktūros
raidą
ir
jos
įtaką
tarpvalstybiniams perdavimo pajėgumams;
b) rinkai
skirtų
perdavimo
pajėgumų
prognozes mėnesiui ir vieneriems metams,
atsižvelgiant į visą susijusią perdavimo sistemos
operatoriaus turimą informaciją tokios prognozės
metu (pvz., vasaros ir žiemos sezonų įtaką linijų
pajėgumams, tinklų priežiūrą, turimus gamybos
vienetus ir t. t.);
c) rinkai
skirtų
perdavimo
pajėgumų
prognozes vienai savaitei, atsižvelgiant į visą
susijusią perdavimo sistemos operatoriaus turimą
informaciją tokios prognozės metu (pvz., oro
prognozes, planuojamus tinklo remonto darbus,
turimus gamybos vienetus ir t. t.);
d) rinkai skirtus perdavimo pajėgumus vienai

Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 4
dalies 4 punktas, 31 straipsnio 1 dalies 22-23
punktai
Elektros tinklų naudojimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu
Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo
taisyklių patvirtinimo“ 60.5 papunktis

a) Kartą per metus;
b) kiekvieną mėnesį;
c) kiekvieną savaitę;
d) kasdien;
e) – i) nuolat;

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Įvykus pasikeitimams
Tarybos reglamento (EB) Nr. 714/2009 dėl atnaujinama per 5 d. d.
prieigos prie tarpvalstybinių elektros
energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis
Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 15
straipsnio 3 dalis, 1 priedo 5.5 papunktis

26.

27.

dienai ir keletą kartų per dieną vykdomiems
perdavimams kiekvienam rinkos laiko vienetui,
atsižvelgiant į visus sujungtus vienos dienos
skyrimus, į vienos dienos gamybos grafikus,
prognozuojamus poreikius ir planuojamus tinklo
remonto darbus;
e) bendrus jau paskirstytus pajėgumus pagal
rinkos laiko vienetą ir visas susijusias sąlygas,
kuriomis tie pajėgumai gali būti naudojami
(pvz., aukciono kliringo kainą, įpareigojimus dėl
pajėgumų naudojimo būdo ir t. t.), kad būtų
galima nustatyti visus likusius pajėgumus;
f) nedelsdamas po kiekvieno paskirstymo –
paskirstytus pajėgumus, taip pat mokėtą kainą;
g) iškart po skyrimo – informaciją apie iš viso
panaudotus pajėgumus pagal rinkos laiko
vienetą;h) nedelsdamas
informaciją apie
suteiktų komercinių ir fizinių srautų sumą pagal
rinkos laiko vienetą, įskaitant perdavimo
sistemos operatoriaus vykdytų visų korekcinių
veiksmų
poveikio
apibūdinimą
(pvz.,
apribojimus), sprendžiant tinklo arba sistemos
problemas;
i) informaciją apie planuojamus elektros
energijos tiekimo nutraukimus ir informaciją
apie praėjusios dienos planuotus ir neplanuotus
tiekimo nutraukimus didesniuose nei 100 MW
gamybos vienetuose;
Skirstomųjų tinklų, gamintojų ir vartotojų Nuolat
elektros įrenginių, prijungtų prie perdavimo
tinklų, veikimo sąlygas, kurios užtikrintų
elektros energetikos sistemos darbo saugumą,
stabilumą ir patikimumą
Jungiamųjų
linijų
valdymą,
pralaidumo Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 30 straipsnio Įvykus pasikeitimams
3 dalis, 31 straipsnio 1 dalies 7 ir 23 punktai atnaujinama per 5 d. d.

Prekybos elektros energija taisyklių 43 p.

Įvykus pasikeitimams

28.

29.

30.

31.

32.

paskirstymą ir reguliavimą reglamentuojančias
taisykles
Prognozuojamą ilgalaikį elektros energetikos Nuolat
sistemos galios balansą ir informaciją apie
prognozuojamą generuojamos ar perdavimo
galios trūkumą arba ribojimus
Valandinius suminius elektros energijos Nuolat
gamybos ir vartojimo dienos importo ar eksporto
kiekius su trečiosiomis šalimis
Sąlygas, kuriomis remdamiesi teikia dispečerinės Nuolat
valdymo ir balansavimo paslaugas, įskaitant
taisykles ir tarifus

Techninio pritaikymo (pvz., tinklo jungtys ir Nuolat
tinklo sustiprinimas, geresnis tinklo veikimas)
kaštų padengimo ir pasidalijimo tipines
taisykles, taip pat taisykles dėl nediskriminacinio
tinklo kodeksų, kurie būtini, kad naujus didelio
naudingumo kogeneracijos būdu pagamintą
elektros energiją tiekiančius gamintojus būtų
galima integruoti į sujungtą tinklą;
Aktualius duomenis apie esamą laisvą elektros Nuolat
perdavimo tinklų galią ir pralaidumus;

33.

Energijos identifikavimo kodą

34.

Duomenis apie elektros energijos persiuntimo Nuolat

Nuolat

atnaujinama per 5 d. d.
Elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio Įvykus pasikeitimams
1 dalies 1 punktas
atnaujinama per 5 d. d.
Prekybos elektros energija taisyklių 40 p.

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Įvykus pasikeitimams
Tarybos Direktyvos 2009/72/EB dėl elektros atnaujinama per 5 d. d.
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių,
panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB, 15
straipsnio 7 dalis
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Įvykus pasikeitimams
Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl atnaujinama per 5 d. d.
energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš
dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir
2010/30/ES bei kuria panaikinamos
direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, XII
priedo a punktas
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Įvykus pasikeitimams
energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, atnaujinama per 5 d. d.
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu
Nr. 827 „ Dėl Atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimo energijai gaminti
skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37
punktas
Prekybos elektros energija taisyklių 36 p.
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio Įvykus pasikeitimams

sąnaudas
35.

36.

37.

38.

39.

1.
2.

Atitikties programos, nustatančios darbuotojams
įpareigojimus ir priemones, kuriomis siekiama
užkirsti kelią diskriminuojančiam elgesiui, ir
užtikrinančios tinkamą nustatytų priemonių bei
įpareigojimų laikymosi priežiūrą, priemonių,
kurių buvo imtasi vykdant šią programą,
ataskaitą
Ilgalaikes elektros energijos poreikio ir galios
balanso prognozes kartu su 10 metų perdavimo
tinklų plėtros planu
Ateinantiems kalendoriniams metams reikiamą
tretinio aktyviosios galios rezervo kiekį ir tai
pagrindžiančią informaciją.

12 dalies 2 punktas
Kartą per metus

atnaujinama per 5 d. d.

Elektros energetikos įstatymo 53 straipsnio Įvykus pasikeitimams
1 dalies 5 punktas
atnaujinama per 5 d. d.

Kasmet, ne vėliau kaip Elektros tinklų naudojimo taisyklių 10, 12 Įvykus pasikeitimams
iki liepos 1 d.
punktai
atnaujinama per 5 d. d.

Kasmet, likus l ne Elektros tinklų naudojimo taisyklių 331.3
mažiau kaip dviem papunktis
savaitėms iki tretinio
aktyviosios
galios
rezervo
aukciono
pradžios,
Tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono ne vėliau kaip iki Elektros tinklų naudojimo taisyklių 331.7
rezultatus
einamųjų metų rugsėjo papunktis
30 d.
Elektros energijos perdavimo paslaugos kainas
Nedelsiant po to, kai Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
Komisija
viešai taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
paskelbia naujas kainas energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d.
ir tarifus, tačiau ne įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos
vėliau
kaip
prieš tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“
1 mėnesį iki kainų ir 49.9 papunktis
tarifų pasikeitimo
Asmuo, turintis elektros energijos skirstymo licenciją, skelbia:
Naudojimosi elektros tinklais tvarkos aprašą
Nuolat
Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio
2 dalis
10 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, Kasmet, ne vėliau kaip
Elektros energetikos įstatymo 391 straipsnio
modernizavimo ir investicijų planą.
iki liepos 1 d.
1 dalis

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Skelbia tik skirstomųjų
tinklų operatorius,
aptarnaujantis daugiau

3.

4.

Vartotojų ir gamintojų elektros įrenginių Nuolat
prijungimo prie savo elektros tinklų Komisijos
patvirtintus įkainius, įmokos už teikiamas
prijungimo
paslaugas
skaičiavimo
tvarką, nediskriminacines technines
didelio
naudingumo kogeneracinių elektrinių prijungimo
sąlygas, bei kitą su šiomis paslaugomis susijusią
informaciją.
Elektros energetikos įmonės naudojamos Kartą per metus
reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašą

5.

Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu
su auditoriaus išvada

6.

Audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties
Komisijos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai
ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų
apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės
aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą

Elektros tinklų naudojimo taisyklių 12 kaip 100 000 vartotojų.
punktas
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio Įvykus pasikeitimams
7 dalies 1 punktas
atnaujinama per 5 d. d.
Elektros energijos gamintojų ir vartotojų
elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos aprašo 59 punktas
Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 46 punktas
Per keturis mėnesius Lietuvos Respublikos įmonių finansinės Įvykus pasikeitimams
nuo finansinių metų atskaitomybės įstatymas, 26 str. 1 d.
atnaujinama per 5 d. d.
pabaigos
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 42 punktas
Kartą per metus, ne Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
Įvykus pasikeitimams
vėliau kaip per keturis
atnaujinama per 5 d. d.
mėnesius nuo finansinių Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio
metų pabaigos
12 dalis;
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 47 punktas

7.

Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su Kartą per metus, ne Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
Įvykus pasikeitimams
nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus vėliau kaip per keturis
atnaujinama per 5 d. d.
konfidencialią informaciją
mėnesius nuo finansinių Elektros energetikos įmonių apskaitos

metų pabaigos
8.

9.

10.

11.

12.

Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą Nuolat
ar įrenginius, kuriuos asmuo, jo patronuojančioji
ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių
eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies
atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui
priskiriama informacija, susijusi su elektros
energijos gamybos, laikymo, vartojimo ar
perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu,
įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių
pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą;
Kitą informaciją, kuri, Asmens nuomone, Nuolat
pagrįstai gali turėti įtakos didmeninių
energetikos produktų kainoms bei prekybos
elektros energijos biržoje ir pagal dvišales
sutartis rezultatams.
Atitikties programos, nustatančios darbuotojams
įpareigojimus ir priemones, kuriomis siekiama
užkirsti kelią diskriminuojančiam elgesiui, ir
užtikrinančios tinkamą nustatytų priemonių bei
įpareigojimų laikymosi priežiūrą, priemonių,
kurių buvo imtasi vykdant šią programą,
ataskaitą
Nuasmenintus ūkio subjektų, kurie naudojasi ar
ketina naudotis Pasinaudojimo elektros tinklais
tvarkos aprašu, paklausimus bei išaiškinimus
Tipines atsinaujinančių išteklių energijos
elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos
sutarties
sąlygas,
kurios
nediskriminavimo pagrindais vienodai taikomos
visiems gamintojams, įvertinus specialiuosius
reikalavimus atskiroms gamintojų grupėms

Kartą per metus

atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 47 punktas
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir
skaidrumo 4 straipsnio 1 dalis
Informacija skelbiama
rinkos operatoriaus
specializuotoje
platformoje, skirtoje
pateikti viešai
neatskleistą informaciją,
Prekybos elektros energija ir gamtinėmis kurią administruoja
rinkos operatorius,
dujomis priežiūros taisyklių 7.5 papunktis

Elektros energetikos įstatymo 54 straipsnio Įvykus pasikeitimams
1 dalies 5 punktas
atnaujinama per 5 d. d.

Per 30 kalendorinių Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais
dienų nuo paklausimo tvarkos aprašo 10 punktas
raštu gavimo
Nuolat
Atsinaujinančių
išteklių
energetikos
įstatymo 14 straipsnio 1 dalis

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

Tipines išankstines atsinaujinančių išteklių Nuolat
energijos elektrinės prijungimo prie elektros
tinklų sąlygas
Su
jungiamosiomis
linijomis,
sistemos Nuolat
naudojimu
ir
pajėgumų
paskirstymu
suinteresuotoms šalims susijusią informaciją
Duomenis apie elektros energijos persiuntimo Nuolat
sąnaudas

Atsinaujinančių
išteklių
įstatymo 14 straipsnio 8 dalis

energetikos Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Techninio pritaikymo (pvz., tinklo jungtys ir Nuolat
tinklo sustiprinimas, geresnis tinklo veikimas)
kaštų padengimo ir pasidalijimo tipines
taisykles, taip pat taisykles dėl nediskriminacinio
tinklo kodeksų, kurie būtini, kad naujus didelio
naudingumo kogeneracijos būdu pagamintą
elektros energiją tiekiančius gamintojus būtų
galima integruoti į sujungtą tinklą;
Sąlygas, kuriomis remdamiesi teikia skirstymo Nuolat
sistemos subalansavimo paslaugas, įskaitant
taisykles ir tarifus

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Įvykus pasikeitimams
Tarybos
direktyvos
2012/27/ES
dėl atnaujinama per 5 d. d.
energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš
dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir
2010/30/ES bei kuria panaikinamos
direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, XII
priedo a punktas

Elektros energijos skirstymo paslaugų teikimo Nuolat
sutarčių sudarymo sąlygas
Informaciją, kuri privalo būti sutartyse, Nuolat
sudaromose su buitiniais vartotojais, apie
buitinių vartotojų teises, susijusias su ginčų
sprendimo būdais
Valdymo organų nariams nustatytą darbo Kartą per metus
užmokestį bei kitas su valdymo organų narių
funkcijomis susijusias išmokas (priedus,
priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir
kita);

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio Įvykus pasikeitimams
2 dalis
atnaujinama per 5 d. d.
Elektros energetikos įstatymo 52 straipsnio Įvykus pasikeitimams
3 dalis
atnaujinama per 5 d. d.

Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 4 Įvykus pasikeitimams
dalies 4 punktas
atnaujinama per 5 d. d.
Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio Įvykus pasikeitimams
12 dalies 2 punktas
atnaujinama per 5 d. d.

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Įvykus pasikeitimams
Tarybos Direktyvos 2009/72/EB dėl elektros atnaujinama per 5 d. d.
energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių,
panaikinančios Direktyvą 2003/54/EB, 25
straipsnio 6 dalis

Energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

21.
22.

1.

2.

3.

4.

Europos
Komisijos
parengtą
energijos Nuolat
Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio
vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą
11 dalis
Elektros energijos skirstymo paslaugos kainas
Nedelsiant po to, kai Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
Komisija
viešai taisyklių 49.9 papunktis
paskelbia naujas kainas
ir tarifus, tačiau ne
vėliau
kaip
prieš
1 mėnesį iki kainų ir
tarifų pasikeitimo
Asmuo, turintis elektros energijos visuomeninio tiekimo licenciją, skelbia:
Elektros energetikos įmonės naudojamos Kartą per metus
Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašą
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 46 punktas
Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu Kartą per metus, ne
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės
su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas vėliau kaip per keturis
atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalis
atliktas)
mėnesius nuo finansinių
metų pabaigos
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 42 punktas
Audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Kartą per metus, ne Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
Komisijos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai vėliau kaip per keturis
ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų mėnesius nuo finansinių Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio
apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės metų pabaigos
12 dalis;
aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 47 punktas
Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su Kartą per metus, ne Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus vėliau kaip per keturis
konfidencialią informaciją
mėnesius nuo finansinių Elektros energetikos įmonių apskaitos
metų pabaigos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 47 punktas

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

5.
6.

7.

8.

9.

Duomenis apie elektros energijos visuomeninio Nuolat
tiekimo sąnaudas
Duomenis apie atitinkamai vartotojų grupei Nuolat
būdingą elektros energijos suvartojimą

Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą Nuolat
ar įrenginius, kuriuos asmuo, jo patronuojančioji
ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių
eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies
atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui
priskiriama informacija, susijusi su elektros
energijos gamybos, laikymo, vartojimo ar
perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu,
įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių
pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą
Kitą informaciją, kuri, Asmens nuomone, Nuolat
pagrįstai gali turėti įtakos didmeninių
energetikos produktų kainoms bei prekybos
elektros energijos biržoje ir pagal dvišales
sutartis rezultatams.
Valdymo organų nariams nustatytą darbo Kartą per metus
užmokestį bei kitas su valdymo organų narių
funkcijomis susijusias išmokas (priedus,
priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir
kita);

Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio
13 dalies 2 punktas
Standartinių elektros energijos pirkimopardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais
sąlygų
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2010 m.
vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43 (Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2013 m.
sausio 22 d. įsakymo Nr. 1-21 redakcija)
„Dėl Standartinių elektros energijos
pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais
vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“, 30
punktas
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir
skaidrumo 4 straipsnio 1 dalis

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Informacija skelbiama
rinkos operatoriaus
specializuotoje
platformoje, skirtoje
pateikti viešai
neatskleistą informaciją,
Prekybos elektros energija ir gamtinėmis kurią administruoja
rinkos operatorius,
dujomis priežiūros taisyklių 7.5 papunktis

Energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Europos
Komisijos
parengtą
energijos Nuolat
vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą
Informaciją apie prieigos priemones vartotojams, Nuolat
kurias naudojant galima gauti naujausią
informaciją apie visus taikomus tarifus ir
mokėjimus už patiektą elektros energiją
kalendoriniais metais, palyginimą su praėjusių
metų atitinkamu laikotarpiu bei, kai tai
įmanoma, vidutiniu tos pačios grupės vartotojo
elektros energijos suvartojimu
Informaciją apie tai, kokią tiekėjo patiektos Nuolat
elektros energijos gamybai sunaudoto kuro
išteklių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos
išteklių, dalį praėjusiais metais sudarė kiekvienas
energijos šaltinis, jeigu tokia informacija yra
prieinama

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio Įvykus pasikeitimams
11 dalis
atnaujinama per 5 d. d.
Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio Įvykus pasikeitimams
4 dalis
atnaujinama per 5 d. d.

Nuorodas į informacijos šaltinius, kuriuose
pateikiama suprantama informacija apie poveikį
aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių
dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius,
susidariusius dėl elektros energijos gamybos per
praėjusius metus
Vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar
panašių organizacijų kontaktinę informaciją,
įskaitant interneto svetainių adresus, kuriuose
galima gauti informacijos apie esamas energijos
vartojimo efektyvumo didinimo priemones,
lyginamąsias galutinių energijos vartotojų
charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos
technines specifikacijas
Elektros energijos visuomeninio tiekimo
paslaugos kainas

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio Įvykus pasikeitimams
7 dalies 2 punktas
atnaujinama per 5 d. d.

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio Įvykus pasikeitimams
7 dalies 3 punktas
atnaujinama per 5 d. d.

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio Įvykus pasikeitimams
7 dalies 1 punktas
atnaujinama per 5 d. d.

Nedelsiant po to, kai Elektros energijos tiekimo ir naudojimo Įvykus pasikeitimams
Komisija
viešai taisyklių 52.2 papunktis
atnaujinama per 5 d. d.
paskelbia naujas kainas

ir tarifus, tačiau ne
vėliau kaip prieš vieną
mėnesį iki kainų ir
tarifų pasikeitimo
Asmuo, turintis leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą, skelbia:
Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą Nuolat
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir
ar įrenginius, kuriuos asmuo, jo patronuojančioji
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl
ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir
eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies
skaidrumo 4 straipsnio 1 dalis
atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui
priskiriama informacija, susijusi su elektros
energijos gamybos, laikymo, vartojimo ar
perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu,
įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių
pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą;
Kitą informaciją, kuri, Asmens nuomone, Nuolat
Prekybos elektros energija ir gamtinėmis
pagrįstai gali turėti įtakos didmeninių
dujomis priežiūros taisyklių 7.5 papunktis
energetikos produktų kainoms bei prekybos
elektros energijos biržoje ir pagal dvišales
sutartis rezultatams.

1.

2.

I
3.
4.

5.

Informacija skelbiama
rinkos operatoriaus
specializuotoje
platformoje, skirtoje
pateikti viešai
neatskleistą informaciją,
kurią administruoja
rinkos operatorius

Asmenys, vykdantys mažmeninę prekybą:
Nuolat
Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio Įvykus pasikeitimams
2 dalis
atnaujinama per 5 d. d.
Informaciją apie prieigos priemones vartotojams, Nuolat
Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio Įvykus pasikeitimams
kurias naudojant galima gauti naujausią
4 dalis
atnaujinama per 5 d. d.
informaciją apie visus taikomus tarifus ir
mokėjimus už patiektą elektros energiją
kalendoriniais metais, palyginimą su praėjusių
metų atitinkamu laikotarpiu bei, kai tai
įmanoma, vidutiniu tos pačios grupės vartotojo
elektros energijos suvartojimu
Informaciją apie tai, kokią tiekėjo patiektos Nuolat
Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio Įvykus pasikeitimams
elektros energijos gamybai sunaudoto kuro
7 dalies 1 punktas
atnaujinama per 5 d. d.
Standartines paslaugų teikimo sutarčių sąlygas

išteklių, tarp jų ir atsinaujinančių energijos
išteklių, dalį praėjusiais metais sudarė kiekvienas
energijos šaltinis, jeigu tokia informacija yra
prieinama
6.

7.

8.
9.

II.
10.

11.

Nuorodas į informacijos šaltinius, kuriuose
pateikiama suprantama informacija apie poveikį
aplinkai, įskaitant šiltnamio efektą sukeliančių
dujų ir radioaktyviųjų atliekų kiekius,
susidariusius dėl elektros energijos gamybos per
praėjusius metus
Vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar
panašių organizacijų kontaktinę informaciją,
įskaitant interneto svetainių adresus, kuriuose
galima gauti informacijos apie esamas energijos
vartojimo efektyvumo didinimo priemones,
lyginamąsias galutinių energijos vartotojų
charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos
technines specifikacijas
Europos
Komisijos
parengtą
energijos
vartotojams skirtą klausimų ir atsakymų sąrašą
Duomenis apie atitinkamai vartotojų grupei
būdingą elektros energijos suvartojimą

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio Įvykus pasikeitimams
7 dalies 2 punktas
atnaujinama per 5 d. d.

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio Įvykus pasikeitimams
7 dalies 3 punktas
atnaujinama per 5 d. d.

Nuolat

Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio
11 dalis
Standartinių elektros energijos pirkimopardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais
sąlygų aprašo 30 punktas

Nuolat

Asmenys, Komisijos pripažinti kaip turintys didelę įtaką rinkoje:
Elektros energetikos įmonės naudojamos Kartą per metus
Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašą
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 46 punktas
Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu Kartą per metus, ne Lietuvos Respublikos įmonių finansinės
su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas vėliau kaip per keturis atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalis
atliktas)
mėnesius nuo finansinių

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

metų pabaigos

12.

Audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties
Komisijos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai
ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų
apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės
aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą

Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 42 punktas
Kartą per metus, ne Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
Įvykus pasikeitimams
vėliau kaip per keturis
atnaujinama per 5 d. d.
mėnesius nuo finansinių Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio
metų pabaigos
12 dalis;
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 47 punktas
Kartą per metus, ne Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
Įvykus pasikeitimams
vėliau kaip per keturis
atnaujinama per 5 d. d.
mėnesius nuo finansinių Elektros energetikos įmonių apskaitos
metų pabaigos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 47 punktas
Kartą per metus
Energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

13.

Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su
nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus
konfidencialią informaciją

14.

Valdymo organų nariams nustatytą darbo
užmokestį bei kitas su valdymo organų narių
funkcijomis susijusias išmokas (priedus,
priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir
kita);
Asmuo, turintis leidimą gaminti elektros energiją, skelbia:
Asmuo, sudarantis sandorius, įskaitant nurodymų prekiauti pateikimą, vienoje ar daugiau didmeninių energijos rinkų:
Viešai neatskleistą turimą informaciją apie verslą Nuolat
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir
ar įrenginius, kuriuos asmuo, jo patronuojančioji
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl
Informacija skelbiama
ar susijusi įmonė turi ar valdo arba už kurių
didmeninės energijos rinkos vientisumo ir
rinkos operatoriaus
eksploatavimo klausimus visiškai ar iš dalies
skaidrumo 4 straipsnio 1 dalis
specializuotoje
atsako tas asmuo ar įmonė. Tokiam atskleidimui
platformoje, skirtoje
priskiriama informacija, susijusi su elektros
pateikti viešai
energijos gamybos, laikymo, vartojimo ar
neatskleistą informaciją,
perdavimo įrenginių pajėgumais ir naudojimu,
kurią administruoja
įskaitant numatytą ar nenumatytą galimybių
rinkos operatorius
pasinaudoti tais įrenginiais nebuvimą;
Informaciją, susijusią su generavimo šaltinių ir
Prekybos elektros energija ir gamtinėmis

I.
1.

2.

gamybos vienetų atjungimu, į kurią įeina
informacija apie:
a) planuojamus 100 MW ar didesnės instaliuotos
galios generavimo šaltinių atjungimus, įskaitant
100 MW ar didesnį planuojamo generavimo
šaltinių prieinamumo pokytį, bei planuojamus
200 MW ar daugiau gamybos vieneto
atjungimus, įskaitant 100 MW ar didesnį
planuojamo to gamybos vieneto prieinamumo
pokytį, kai tikėtina, jog tai truks ne mažiau kaip
vieną valandą ir ne ilgiau kaip trejus ateinančius
metus – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per
valandą nuo sprendimo dėl planuojamo
atjungimo priėmimo;
b) generavimo šaltinio 100 MW arba didesnį
faktinio prieinamumo pokytį bei gamybos
vieneto, kurios instaliuotoji generavimo galia yra
200 MW arba didesnė, 100 MW arba didesnį
faktinio prieinamumo pokytį, kurie, kaip
tikėtina, gali trukti ne mažiau kaip vieną valandą
– nedelsiant, bet ne vėliau kaip valandą nuo
faktinio prieinamumo pasikeitimo;

dujomis priežiūros taisyklių 7.4 papunktis
a) nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per valandą
nuo sprendimo dėl
planuojamo atjungimo
priėmimo

b) nedelsiant, bet ne
vėliau kaip per valandą
nuo
faktinio
prieinamumo
pasikeitimo

3.

Kitą informaciją, kuri, Asmens nuomone, Nuolat
pagrįstai gali turėti įtakos didmeninių
energetikos produktų kainoms bei prekybos
elektros energijos biržoje ir pagal dvišales
sutartis rezultatams.

Prekybos elektros energija ir gamtinėmis
dujomis priežiūros taisyklių 7.5 papunktis

II.
4.

Asmenys, Komisijos pripažinti kaip turintys didelę įtaką rinkoje:
Elektros energetikos įmonės naudojamos Kartą per metus
Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
Įvykus pasikeitimams
reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos aprašą
atnaujinama per 5 d. d.
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo

5.

6.

Finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu
su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas
atliktas)
Kartą per metus, ne
vėliau kaip per keturis
mėnesius nuo finansinių
metų pabaigos
Audito dėl tvarkomos apskaitos atitikties Kartą per metus, ne
Komisijos nustatytai sąnaudų apskaitos sistemai vėliau kaip per keturis
ir (ar) metodui, ir (ar) modeliui bei sąnaudų mėnesius nuo finansinių
apskaitos taisyklėms, taip pat kituose teisės metų pabaigos
aktuose nustatytiems reikalavimams išvadą

7.

Metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su
nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus
konfidencialią informaciją

8.

Kainas, tuo atveju, kai kainos yra reguliuojamos.

9.

Valdymo organų nariams nustatytą darbo
užmokestį bei kitas su valdymo organų narių
funkcijomis susijusias išmokas (priedus,
priemokas, premijas prie darbo užmokesčio ir
kita);

1.

Per praėjusį ataskaitinį mėnesį ir nuo ataskaitinių
metų pradžios suteiktas ir apskaitytas viešuosius
interesus atitinkančias paslaugas atskirai pagal
kiekvieną paslaugą ir kiekvieną atitinkamas
paslaugas suteikusį asmenį

reikalavimų aprašo 46 punktas
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės Įvykus pasikeitimams
atskaitomybės įstatymo 26 straipsnio 1 dalis atnaujinama per 5 d. d.
Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 42 punktas
Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Elektros energetikos įstatymo 68 straipsnio
12 dalis;

Elektros energetikos įmonių apskaitos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 47 punktas
Kartą per metus, ne Energetikos įstatymo 161 str. 2 dalis
Įvykus pasikeitimams
vėliau kaip per keturis
atnaujinama per 5 d. d.
mėnesius nuo finansinių Elektros energetikos įmonių apskaitos
metų pabaigos
atskyrimo
ir
sąnaudų
paskirstymo
reikalavimų aprašo 47 punktas
ne vėliau kaip prieš Energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalis,
vieną mėnesį iki kainų 25 straipsnio 5 dalis
įsigaliojimo
Kartą per metus
Energetikos įstatymo 25 straipsnio 5 dalis
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

VIAP lėšų administratorius skelbia:
Ne
vėliau
kaip Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų Įvykus pasikeitimams
paskutinę
kiekvieno elektros
energetikos
sektoriuje
lėšų atnaujinama per 5 d. d.
mėnesio, einančio po administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto
ataskaitinio
mėnesio, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m.
dieną
rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo Ne
vėliau
kaip
ataskaitinių metų pradžios išmokėtas lėšas paskutinę
kiekvieno
atskirai pagal kiekvieną lėšų gavėją
mėnesio, einančio po
ataskaitinio
mėnesio,
dieną
Skirtumą tarp išmokėtinų lėšų prognozės ir Ne
vėliau
kaip
faktiškai išmokėtų lėšų už praėjusį ataskaitinį paskutinę
kiekvieno
mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų mėnesio, einančio po
pradžios, taip pat priežastis, kodėl susidarė toks ataskaitinio
mėnesio,
skirtumas
dieną
Už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo Ne
vėliau
kaip
ataskaitinių metų pradžios surinktas lėšas atskirai paskutinę
kiekvieno
pagal kiekvieną paslaugą ir kiekvieną asmenį, mėnesio, einančio po
surenkantį lėšas
ataskaitinio
mėnesio,
dieną
Skirtumą tarp surinktinų lėšų prognozės ir Ne
vėliau
kaip
faktiškai surinktų lėšų už praėjusį ataskaitinį paskutinę
kiekvieno
mėnesį ir laikotarpį nuo ataskaitinių metų mėnesio, einančio po
pradžios, taip pat priežastis, kodėl susidarė toks ataskaitinio
mėnesio,
skirtumas
dieną
Už praėjusį ataskaitinį mėnesį ir laikotarpį nuo Ne
vėliau
kaip
ataskaitinių metų pradžios susidariusį skirtumą paskutinę
kiekvieno
tarp išmokėtų ir surinktų lėšų
mėnesio, einančio po
ataskaitinio
mėnesio,
dieną
Per praėjusį ataskaitinį mėnesį ir nuo ataskaitinių Ne
vėliau
kaip
metų pradžios išmokėtų ir surinktų lėšų paskutinę
kiekvieno
suvestinę ir faktinį lėšų likutį.
mėnesio, einančio po
ataskaitinio
mėnesio,
dieną

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
elektros
energetikos
sektoriuje
lėšų
administravimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“, 29.1 papunktis
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų Įvykus pasikeitimams
elektros
energetikos
sektoriuje
lėšų atnaujinama per 5 d. d.
administravimo tvarkos aprašo 29.2
papunktis
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų Įvykus pasikeitimams
elektros
energetikos
sektoriuje
lėšų atnaujinama per 5 d. d.
administravimo tvarkos aprašo 29.3
papunktis
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų Įvykus pasikeitimams
elektros
energetikos
sektoriuje
lėšų atnaujinama per 5 d. d.
administravimo tvarkos aprašo 29.4
papunktis
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų Įvykus pasikeitimams
elektros
energetikos
sektoriuje
lėšų atnaujinama per 5 d. d.
administravimo tvarkos aprašo 29.5
papunktis
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų Įvykus pasikeitimams
elektros
energetikos
sektoriuje
lėšų atnaujinama per 5 d. d.
administravimo tvarkos aprašo 29.6
papunktis
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų Įvykus pasikeitimams
elektros
energetikos
sektoriuje
lėšų atnaujinama per 5 d. d.
administravimo tvarkos aprašo 29.7
papunktis

8.

9.

10.

Pasirinktas lėšų likučio saugojimo finansines Per 5 kalendorines
priemones ir sąlygas.
dienas nuo nerizikingų
finansinių
priemonių
pasirinkimo
Pasirinktas skolinimosi priemones ir sąlygas.
Per 5 kalendorines
dienas nuo skolinimosi
priemonių pasirinkimo
Ateinančių ataskaitinių metų pinigų srautų Kartą per metus
prognozę kiekvienam ateinančių ataskaitinių
metų kalendoriniam mėnesiui

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų Įvykus pasikeitimams
elektros
energetikos
sektoriuje
lėšų atnaujinama per 5 d. d.
administravimo tvarkos aprašo 30 punktas
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
elektros
energetikos
sektoriuje
lėšų
administravimo tvarkos aprašo 31 punktas
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų
elektros
energetikos
sektoriuje
lėšų
administravimo tvarkos aprašo 34 punktas

Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.
Įvykus pasikeitimams
atnaujinama per 5 d. d.

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiamos informacijos sąrašas

Nr.

Privaloma skelbti informacija

Skelbimo periodiškumas

Nuoroda į teisės aktą

Pastabos

1

2

3

4

5

1.

Apie geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų
tvarkytoją, paviršinių nuotekų tvarkytoją

Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo

2.

Apie tiekiamo geriamojo vandens ir teikiamų
nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę

Nuolat / 5 d. d. po tyrimų atlikimo

3.

Apie paslaugų teikimo sąlygas ir numatomus
sutarčių sąlygų pakeitimus

Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki jų
įsigaliojimo

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36
straipsnis 1 dalis.
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
nuotekų tvarkymo viešosios sutarties
standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto
LRV 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.
126, 61.5 papunktis
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36
straipsnis 1 dalis;
Informacijos apie geriamojo vandens
tiekimą ir nuotekų tvarkymą tiekimo
abonentams tvarkos aprašo, patvirtinto LR
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d.
įsakymu Nr. D1-594, 10 punktas
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
nuotekų tvarkymo viešosios sutarties
standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto
LRV 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.
126, 58.7 papunktis
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36
straipsnis 1 dalis;
Informacijos apie geriamojo vandens
tiekimą ir nuotekų tvarkymą tiekimo
abonentams tvarkos aprašo, patvirtinto LR
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d.

4.

5.

6.

8.

Apie sistemų eksploatavimą, modernizavimą,
plėtrą, renovaciją, investicijas į sistemos plėtrą ir
Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo
renovaciją

Paslaugų kainų ir tarifų struktūrą

Apie vidutinį savivaldybėje
geriamojo vandens kiekį

5 d. d. nuo patvirtinimo

suvartojamo

Metinių reguliuojamosios veiklos ataskaitų
rinkinį kartu su nepriklausomo auditoriaus
išvada dėl Aprašo 3, 4, 5, 7 prieduose teikiamų
duomenų, ūkio subjekto metinių finansinių
ataskaitų rinkinį ir audito išvadą (kai finansinių
ataskaitų auditas yra privalomas teisės aktų
nustatyta tvarka) ir Reguliuojamos apskaitos
laisvos formos aprašą.

Iki vasario 1 d.

Iki penkto mėnesio 1 dienos /
Reguliuojamos apskaitos laisvos
formos aprašas per 5 d. d. nuo
pateikimo Komisijai termino pabaigos.

įsakymu Nr. D1-594, 8.1 papunktis;
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
nuotekų tvarkymo viešosios sutarties
standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto
LRV 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.
126, 58.7 ir 61.5 papunkčiai
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36
straipsnio 1 dalis;
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
nuotekų tvarkymo viešosios sutarties
standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto
LRV 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.
126, 58.7 ir 61.5 papunkčiai
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36
straipsnio 1 dalis.
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
nuotekų tvarkymo viešosios sutarties
standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto
LRV 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.
126, 58.7 papunktis
Atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį Skelbiamas vidutinis
vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo patiekto vandens kiekis
paslaugas tvarkos aprašo 4 punktas
1 gyventojui
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo
bei
paviršinių
nuotekų
tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos
atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo,
patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio
21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos
atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo
patvirtinimo“, 34, 35, 37, 38 punktai

9.

Apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros avarijas, dėl kurių
abonentams
(vartotojams)
nutraukiamas, Ne vėliau kaip per 24 valandas nuo
sustabdomas ar apribojamas geriamojo vandens pranešimo apie avariją gavimo
tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų
teikimas

Informacijos apie geriamojo vandens
tiekimą ir nuotekų tvarkymą tiekimo
abonentams tvarkos aprašas Patvirtintas
LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio
15 d. įsakymu Nr. D1-594 8.2. papunktis

10.

Apie planuojamus geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius ir
pokyčius dėl vandens tiekimo ir (ar) nuotekų
tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir 3 kalendorines dienas iki darbų
(ar) infrastruktūros objektų prijungimo
pradžios /10 kalendorinių dienų iki
Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų numatomo sustabdymo
tvarkymo infrastruktūros planinio remonto ir
(ar) naujų infrastruktūros objektų prijungimo –
numatomo paslaugų teikimo sustabdymo

Informacijos apie geriamojo vandens
tiekimą ir nuotekų tvarkymą tiekimo
abonentams tvarkos aprašo, patvirtinto LR
LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio
15 d. įsakymu Nr. D1-594, 8.3 papunktis;
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba)
nuotekų tvarkymo viešosios sutarties
standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto
LRV 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.
126, 32.1, 33.1, 61.4 papunkčiai.

Informacijoje turi būti
nurodytos
geriamojo
vandens
tiekimo
ir
nuotekų
tvarkymo
paslaugų
teikimo
nutraukimo, apribojimo
ar
sustabdymo
priežastys, nuo kada ir
kokiam
laikui
nutraukiamas,
sustabdomas
ar
apribojamas geriamojo
vandens tiekimas ir(ar)
nuotekų
tvarkymo
paslaugų teikimas, kokiu
būdu
abonentui
(vartotojui) bus sudaryta
galimybė
gauti
geriamąjį vandenį ir
naudotis
nuotekų
tvarkymo paslaugomis,
jeigu nutraukimas truks
ilgiau kaip 12 valalandų
Pranešime turi būti
nurodyta, nuo kada ir
kokiam
laikui
nutraukiamas,
sustabdomas
ar
apribojamas geriamojo
vandens tiekimas ir(ar)
nuotekų
tvarkymo
paslaugų teikimas, kokiu
būdu
abonentui

(vartotojui) bus sudaryta
galimybė
gauti
geriamąjį vandenį ir
naudotis
nuotekų
tvarkymo paslaugomis,
jeigu nutraukimas truks
ilgiau kaip 12 valandų

11.

Įmonės darbuotojų sąrašas, jų pareigybes,
vardai, pavardės ir telefonai, į kuriuos abonentai Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo
(vartotojai) gali kreiptis informacijos

12.

Telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto
adresą, kuriuo būtų galima pranešti apie
Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo
geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų
tvarkymo infrastruktūros avarijas

13.

Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių
asmenų kontaktus (telefono ryšio numerius)

Nuolat / 5 d. d. nuo pasikeitimo

Informacijos apie geriamojo vandens
tiekimą ir nuotekų tvarkymą tiekimo
abonentams tvarkos aprašo, patvirtinto LR
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d.
įsakymu Nr. D1-594, 12 punktas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų,
patvirtintų LR aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639, 10.3
papunktis
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų,
patvirtintų LR aplinkos ministro 2006 m.
gruodžio 29d. įsakymu Nr. D1-639, 12.3
papunktis

ŠILUMOS SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS

Nr.
1

1.

Privaloma skelbti informacija
2

Šilumos kainas ir kainų dedamąsias:

1.1.

Komisijos vienašališkai nustatytą šilumos kainą
(kainos dedamąsias) pirmiesiems šilumos
bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo
metams

1.2.

Šilumos bazines kainas (kainų dedamąsias) ir
pirmiesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų)
galiojimo metams nustatytas šilumos kainas
(kainų dedamąsias)

1.3.

Nustatytas perskaičiuotas šilumos kainas (kainų
dedamąsias)

Skelbimo periodiškumas
3

Nuoroda į teisės aktą
4

Asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją, skelbia:
Lietuvos
Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 22
straipsnio 2 ir 3 dalys.
Šilumos pirkimo−pardavimo
Kasmet/ 5 d. d. nuo
sutarčių su buitiniais šilumos
nustatymo
vartotojais
standartinių
sąlygų aprašo, patvirtinto LR
energetikos ministro 2012 m.
rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1173, 18 punktas
Šilumos kainų nustatymo
metodikos,
patvirtintos
Komisijos 2009 m. liepos 8
5 d. d. nuo nustatymo
d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl
Šilumos kainų nustatymo
metodikos“,
82.1.5.2
papunktis
Šilumos kainų nustatymo
metodikos,
patvirtintos
Komisijos 2009 m. liepos 8
5 d. d. nuo nustatymo
d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl
Šilumos kainų nustatymo
metodikos“, 82.1.7 papunktis
Šilumos kainų nustatymo
metodikos,
patvirtintos
5 d. d. nuo nustatymo
Komisijos 2009 m. liepos 8
d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl

Pastabos
5

Apskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas
iki mėnesio 25 d.

Kai Šilumos tiekėjas realizuoja ne mažiau kaip
10 GWh šilumos per metus

Kai Šilumos tiekėjas realizuoja ne mažiau kaip
10 GWh šilumos per metus

Kai Šilumos tiekėjas realizuoja ne mažiau kaip
10 GWh šilumos per metus

1.4.

2.

Nustatytas šilumos bazines kainas (kainų
dedamąsias) ir pirmiesiems bazinės kainos
5 d. d. nuo nustatymo
(kainos dedamųjų) galiojimo metams nustatytas
šilumos kainas (kainų dedamąsias)
Šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžius,
galutines šilumos kainas

iki mėnesio 25 dienos

3.

Nustatytas šilumos perskaičiuotas kainas (kainų
dedamąsias)

4.

Informaciją apie veiklos sąnaudas, sistemų
eksploatavimą,
modernizavimą,
plėtrą, Nuolat /5 d. d. nuo
investicijas į sistemos plėtrą, kainų ir tarifų pasikeitimo
struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas

5 d. d. nuo nustatymo

5.

Duomenis apie reguliuojamos / licencijuojamos
veiklos sąnaudas

1 kartą per metus iki
gegužės 10 d / 5 d. d. nuo
Komisijos nutarimo dėl
reguliuojamos veiklos
kainų pakeitimo
įsigaliojimo

6.

Informaciją apie per paskutinius 3 kalendorinius

5 d. d. nuo nustatymo /

Šilumos kainų nustatymo
metodikos“, 82.2.6 papunktis
Šilumos kainų nustatymo
metodikos,
patvirtintos
Komisijos 2009 m. liepos 8
d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl
Šilumos kainų nustatymo
metodikos“, 83.1.4 papunktis
Lietuvos
Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 32
straipsnio 16 punktas
Šilumos kainų nustatymo
metodikos,
patvirtintos
Komisijos 2009 m. liepos 8
d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl
Šilumos kainų nustatymo
metodikos“ 83.2.4 papunktis
Lietuvos
Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 22
straipsnio 4 dalis
Lietuvos
Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 30
straipsnio 13 dalies 4 punktas
Informacijos, susijusios su
energetikos veikla, teikimo
valstybės,
savivaldybių
institucijoms, įstaigoms ir
(ar)
kitiems
asmenims
taisyklių, patvirtintų 2010 m.
gegužės 19 d. Lietuvos
Respublikos
Energetikos
ministro įsakymu Nr. 1-145,
37 ir 50 punktai
Naudojimosi
šilumos

Kai Šilumos tiekėjas realizuoja mažiau nei 10
GWh šilumos per metus teisėtai valdomoje
centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemoje
Atsižvelgdamos į nustatytas šilumos kainos
dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir pakitusias
perkamos šilumos kainas.
Kai Šilumos tiekėjas realizuoja mažiau nei 10
GWh šilumos per metus teisėtai valdomoje
centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemoje

metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei patvirtinimo
metinį maksimalų galios poreikį šilumos
perdavimo sistemoje, o esant galimybėms – ir
atskirose jos dalyse (atskiroms šilumos
perdavimo
sistemos
dalims
informacija
nurodoma pagal poreikį)

7.

Informaciją apie prie šilumos perdavimo tinklo
prijungtus ir planuojamus prisijungti (pagal
išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo
5 d. d. nuo nustatymo /
tinklo sąlygas ir šilumos tiekėjo planus)
patvirtinimo
gamybos šaltinius, jų vietą, galią (įskaitant
Sąvado 39 punkte numatytą galią), naudojamą ar
planuojamą naudoti kuro rūšį

8.

Informaciją
išduotas
šilumos
įrenginių
prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo
sąlygas

9.

Paros vidutinio šilumos poreikio
paskutiniais kalendoriniais metais
šildymo ir nešildymo sezono metu

5 d. d. nuo nustatymo /
patvirtinimo

grafiką
Nuolat / 5 d. d. nuo
atskirai
pasikeitimo

perdavimo tinklais sąlygų
sąvado, patvirtinto Komisijos
2015 m. sausio 19 d.
nutarimu Nr. O3-6 „Dėl
Naudojimosi
šilumos
perdavimo tinklais sąlygų
sąvado patvirtinimo“, 8.1
papunktis ir 10 punktas
Naudojimosi
šilumos
perdavimo tinklais sąlygų
sąvado, patvirtinto Komisijos
2015 m. sausio 19 d.
Ši informacija viešai skelbiama ir žemėlapio
nutarimu Nr. O3-6 „Dėl
forma
Naudojimosi
šilumos
perdavimo tinklais sąlygų
sąvado patvirtinimo“, 8.2
papunktis ir 10 punktas
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“, 8.3
papunktis
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“, 9.1
papunktis

Ne vėliau kaip likus
mėnesiui iki grafiko
įsigaliojimo datos

10.

Remonto ir priežiūros darbų suvestinį grafiką

11.

Apie neplanuotą šilumos tiekimo apribojimą ar
nutraukimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose Nedelsiant
nustatytais terminais

12.

Suderintą šilumos tiekimo tinklų ir šilumos
įrenginių remonto ar priežiūros grafiką ir
informaciją apie atliktus pakeitimus

13.

Preliminarų šilumos gamybos grafiką

5 d. d. nuo nustatymo /
patvirtinimo

Likus ne mažiau kaip 5
dienoms iki kalendorinio
mėnesio pradžios

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“, 70
punktas.
Šilumos pirkimo−pardavimo
sutarčių su buitiniais šilumos
vartotojais
standartinių
sąlygų aprašo, patvirtinto LR
energetikos ministro 2012 m.
rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1173, 18.7 papunktis
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“, 76
punktas
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“, 78
punktas

Kartu su skelbiamu remonto ir priežiūros grafiku
šilumos tiekėjas privalo nurodyti informaciją
apie šilumos perdavimo tinklo darbo režimo
pokyčius, jei tokie pokyčiai yra planuojami.
Skelbiamame remonto ir priežiūros grafike
šilumos tiekėjas turi teisę skelbti tik tuos darbus,
dėl kurių bus stabdomas arba ribojamas šilumos
supirkimas iš nepriklausomų šilumos gamintojų
katilinių

Informuojant turi būti nurodoma, iki kada bus
apribotas ar nutrauktas šilumos tiekimas

Skelbiama įvertinus nepriklausomo šilumos
gamintojo pateiktą informaciją

Atsižvelgdamas į planuojamus supirkti šilumos
kiekius iš nepriklausomų šilumos gamintojų,
nustatytus pagal Supirkimo tvarkos nuostatas,
bei vadovaudamasis Sąvado 81 punktu, taip pat
įvertinęs Sąvado 70 punkte numatytą suvestinį
visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių
priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką.
Jame
turi
būti
aiškiai
parodomas
prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dienos
šilumos vartotojų poreikis (MW), iš kiekvieno

nepriklausomo šilumos gamintojo superkamos
šilumos prognozuojamas vidutinis ir maksimalus
dieninis apkrovimas (MW) bei nuosavų šilumos
gamybos šaltinių prognozuojamas vidutinis ir
maksimalus dieninis apkrovimas (MW)

14.

Teikiamų paslaugų aprašymą

Nuolat / 5 d. d. nuo
pasikeitimo

15.

Paslaugų teikimo atnaujinimo ir nutraukimo bei
sutarties sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo
sąlygas

Nuolat / 5 d. d. nuo
pasikeitimo

16.

Numatomus paslaugų tiekimo sutarčių sąlygų
pasikeitimus

Nuolat /5 d.d. nuo
pasikeitimo

17.

Informaciją apie vartotojų ir/arba sistemos
naudotojų teises bei skundų nagrinėjimą

nuolat /5 d.d. nuo
pasikeitimo

18.

Naudojamą Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir
sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos formos

Nuolat / 5 d. d po
pateikimo Komisijai

Viešai
skelbiamos
informacijos
aprašas,
patvirtintas Komisijos 2013
m. gruodžio 27 d. nutarimu
Nr. O3-761 „Dėl Viešai
skelbiamos
informacijos
tvarkos aprašo patvirtinimo“
Viešai
skelbiamos
informacijos
aprašas,
patvirtintas Komisijos 2013
m. gruodžio 27 d. nutarimu
Nr. O3-761 „Dėl Viešai
skelbiamos
informacijos
tvarkos aprašo patvirtinimo“
Viešai
skelbiamos
informacijos
aprašas,
patvirtintas Komisijos 2013
m. gruodžio 27 d. nutarimu
Nr. O3-761 „Dėl Viešai
skelbiamos
informacijos
tvarkos aprašo patvirtinimo“
Viešai
skelbiamos
informacijos
aprašo,
patvirtinto Komisijos 2013
m. gruodžio 27 d. nutarimu
Nr.
O3-761“Dėl
viešai
skelbiamos
informacijos
tvarkos aprašo patvirtinimo“
Viešai
skelbiamos
informacijos
aprašas,

aprašą

termino pabaigos

19.

Duomenis apie veiklos pajamas

1 kartą per metus /5 d. d.
nuo reguliuojamos veiklos
ataskaitų patvirtinimo

20.

Telefonų numerius ir elektroninio pašto adresus,
kuriais galutiniai energijos vartotojai gali
kreiptis dėl informacijos apie galutiniams
energijos vartotojams tiekiamą energiją ir
teikiamas paslaugas; energijos tiekimo sutarčių Nuolat /5 d. d. nuo
sudarymo principus ir galutinių energijos pasikeitimo
vartotojų teises; energijos kainas ir tarifus;
saugų energetikos objektų bei įrenginių
naudojimą;
statomus,
rekonstruojamus
energetikos objektus ir įrenginius

21.

Atsiskaitymo tvarkos pakeitimus ir priežastis

22.

Nuorodą į valstybės institucijų skelbiamų
vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar
panašių organizacijų kontaktinę informaciją,
įskaitant interneto svetainių adresus, kuriose
Nuolat / 5 d. d. nuo
galima gauti informacijos apie esamas energijos
pasikeitimo
vartojimo efektyvumo didinimo priemones,
lyginamąsias galutinių energijos vartotojų
charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos
technines specifikacijas

Nuolat / 5 d. d. nuo
pasikeitimo

patvirtintas Komisijos 2013
m. gruodžio 27 d. nutarimu
Viešai
skelbiamos
informacijos
aprašas,
patvirtintas Komisijos 2013
m. gruodžio 27 d. nutarimu
Nr. O3-761 „Dėl Viešai
skelbiamos
informacijos
tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacijos, susijusios su
energetikos veikla, teikimo
valstybės,
savivaldybių
institucijoms, įstaigoms ir
(ar)
kitiems
asmenims
taisyklių, patvirtintų 2010 m.
gegužės 19 d. Lietuvos
Respublikos
Energetikos
ministro įsakymu Nr. 1-145,
37 punktas
Šilumos pirkimo−pardavimo
sutarčių su buitiniais šilumos
vartotojais
standartinių
sąlygų aprašo, patvirtinto LR
energetikos ministro 2012 m.
rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1173, 18.6 papunktis
Šilumos pirkimo−pardavimo
sutarčių su buitiniais šilumos
vartotojais
standartinių
sąlygų aprašo, patvirtinto LR
energetikos ministro 2012 m.
rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1173, 18.15 papunktis

23.

Apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar
nutraukimą dėl būtinų šilumos tiekimo sistemų 10 kalendorinių dienų iki
remonto darbų ir kitų vartotojų šilumos remonto darbų pradžios
įrenginių prijungimo

Šilumos pirkimo−pardavimo
sutarčių su buitiniais šilumos
vartotojais
standartinių
sąlygų aprašo, patvirtinto LR
energetikos ministro 2012 m.
rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1173, 18.8 papunktis

Karšto vandens tiekėjas skelbia:

Kasmet / 5 d. d. nuo
nustatymo/patvirtinimo

1.

Karšto vandens kainas ir kainų dedamąsias

2.

Informaciją apie veiklos sąnaudas, sistemų
eksploatavimą,
modernizavimą,
plėtrą, Nuolat / 5 d. d. nuo
investicijas į sistemos plėtrą, kainų ir tarifų pasikeitimo
struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas

3.

Karšto vandens galutines kainas

4.

Naujai nustatytas
dedamąsias

karšto

5.

Teikiamų paslaugų aprašymą

vandens

Iki mėnesio 25 dienos

kainų

5 d. d. nuo nustatymo /
patvirtinimo

Nuolat / 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Lietuvos
Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 22
straipsnio 2 ir 3 dalys
Karšto vandens nustatymo
metodikos,
patvirtintos Apskaičiuotas karšto vandens kainas iki mėnesio
Komisijos 2009 m. liepos 21 25 d.
d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl
Karšto
vandens
kainų
nustatymo metodikos“, 23
punktas
Lietuvos
Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 22
straipsnio 4 dalis
Lietuvos
Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 30
straipsnio 32 dalies 16
punktas
Karšto vandens nustatymo
metodikos,
patvirtintos
Komisijos 2009 m. liepos 21
d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl
Karšto
vandens
kainų
nustatymo metodikos“, 21
punktas
Viešai
skelbiamos
informacijos
aprašas,

Keičiant šilumos ir (ar) karšto vandens kainas:
atsižvelgdamos į nustatytas šilumos kainos
dedamąsias, pakitusias kuro kainas ir pakitusias
perkamos šilumos kainas

6.

1.

2.

3.

1.

patvirtintas Komisijos 2013
m. gruodžio 27 d. nutarimu
Nr. O3-761 „Dėl Viešai
skelbiamos
informacijos
tvarkos aprašo patvirtinimo“
Viešai
skelbiamos
informacijos
aprašas,
Nuolat / 5 d. d. nuo
patvirtintas Komisijos 2013
Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
pateikimo Komisijai
m. gruodžio 27 d. nutarimu
paskirstymo sistemos laisvos formos aprašą
termino pabaigos
Nr. O3-761 „Dėl Viešai
skelbiamos
informacijos
tvarkos aprašo patvirtinimo“
Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas skelbia:
Šilumos kainų nustatymo
Šilumos bazines kainas (kainų dedamąsias) ir
metodikos,
patvirtintos
pirmiesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) 5 d. d. nuo nustatymo /
Komisijos 2009 m. liepos 8
galiojimo metams nustatytas šilumos kainas patvirtinimo
d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl
(kainų dedamąsias)
Šilumos kainų nustatymo
metodikos“, 84.1.6 papunktis
Šilumos kainų nustatymo
metodikos,
patvirtintos
Nustatytas šilumos perskaičiuotas kainas (kainų 5 d. d. nuo nustatymo /
Komisijos 2009 m. liepos 8
dedamąsias) skelbia viešai
patvirtinimo
d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl
Šilumos kainų nustatymo
metodikos“, 84.2.3 papunktis
Viešai
skelbiamos
informacijos
aprašas,
Naudojamą Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir Nuolat / 5 d. d. nuo
patvirtintas Komisijos 2013
sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos formos pateikimo Komisijai
m. gruodžio 27 d. nutarimu
aprašą
termino pabaigos
Nr. O3-761 „Dėl Viešai
skelbiamos
informacijos
tvarkos aprašo patvirtinimo“
Asmuo, turintis energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją, skelbia:
Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos Per 30 dienų nuo ketvirčio Energijos išteklių rinkos

ketvirčio ataskaitą

2.

Energijos išteklių biržos operatoriaus veiklos
metinę ataskaitą

3.

Per Komisijos nurodytą terminą paskelbia
patikslintas veiklos ataskaitas

4.

Duomenis apie energijos išteklių biržos
operatoriaus veikloje patiriamas sąnaudas

5.

Energijos išteklių biržos dalyvių sąrašą

6.

7.

8.

9.
10.

Valdymo organų nariams nustatytą darbo
užmokestį ir kitas su valdymo organų narių
funkcijomis susijusias išmokas
Prašymo tapti biržos dalyviu, energijos išteklių
biržos dalyvio, dvišalių biokuro produkto
pirkimo–pardavimo sutarčių, prekybos sistemos
naudotojo ir energijos išteklių duomenų
valdymo
sistemos
naudotojo
sutarčių
standartines sąlygas, Reglamentą
Tipines biokuro tiekimo sąlygas
Biokuro produktų pristatymo laikotarpių
kalendorių ir prekybos kalendorių kiekvienam
konkrečiam prekiaujamam biokuro produktui
Pirkimo ar pardavimo pavedime nurodomo
konkretaus biokuro produkto nedalomą kiekį

įstatymo 13 straipsnio 2
dalies 7 punktas
Energijos išteklių rinkos
Iki kovo 1 d.
įstatymo 13 straipsnio 2
dalies 8 punktas
Energijos išteklių rinkos
Per 5 d. d.
įstatymo 13 straipsnio 2
dalies 9 punktas
Nuolat / per 5 d. d. nuo
Energijos išteklių rinkos
pasikeitimo
įstatymo 13 straipsnio 4 dalis
Energijos išteklių rinkos
įstatymo 17 straipsnio 3
dalis, Energijos išteklių
Per 5 d. d. atsiradus naujam
biržos reglamento 2.3.3
dalyviui
papunktis,
Centralizuotos
prekybos biokuru taisyklių
42 punkto 3 papunktis
pabaigos

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Energetikos įstatymo
straipsnio 5 dalis

25

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Centralizuotos
prekybos
biokuru taisyklių 13 punktas,
42 punkto 3 papunktis,
Energijos išteklių biržos
reglamento 2.1.1 papunktis

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Centralizuotos
prekybos
biokuru taisyklių 18 punktas,
Energijos išteklių biržos
reglamento 14.1.3 papunktis

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Centralizuotos
prekybos
biokuru taisyklių 21 punktas

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Centralizuotos
prekybos
biokuru taisyklių 23 punktas

11.

Informaciją apie pateiktus pavedimus dėl biržoje
prekiaujamų biokuro produktų, neidentifikuojant Nuolat / per 5 d. d. nuo
pavedimus pateikusių dalyvių
pasikeitimo

12.

Informaciją apie po prekybos sesijos sudarytų
pirkimo–pardavimo sutarčių dėl biržoje Nuolat / per 5 d. d. nuo
prekiaujamų biokuro produktų kainas ir sutarčių pasikeitimo
apimtis

13.

Biržoje prekiaujamų biokuro produktų sąrašą

14.

15.

16.

17.

18.

Informaciją apie konkrečiam biokuro produktui
biržos
operatoriaus
nustatytą
nedalomą
pavedimo kiekį
Trečiųjų asmenų paskleistos informacijos,
galinčios turėti įtakos rinkos dalyvių prekybos
pasiūlymams ir (ar) jų kainai, paneigimas ar
patvirtinimas, jeigu rinkos dalyvis žino, kad bent
dalis šios informacijos yra teisinga
Informaciją apie biržos operatoriaus, Komisijos
ir (ar) Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybos tyrimų išvadas bei priimtas poveikio
priemones
Informaciją apie prasidėjusius, vykstančius ir
pasibaigusius teisminius procesus, turinčius ar
galinčius turėti reikšmingos įtakos rinkos
dalyvio veiklai, veiklos rezultatui, turtui ar
finansinei būklei
Informaciją apie planinius elektros ir (ar)
šilumos energijos gamybos ir (ar) vartojimo
pajėgumų remontus, kurie daro įtaką biokuru
prekiaujančio rinkos dalyvio prekybai šio
objekto atžvilgiu ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo
Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Centralizuotos
prekybos
biokuru
taisyklių
42.1.
papunktis
Centralizuotos
prekybos
biokuru
taisyklių
42.2.
papunktis
Centralizuotos
prekybos
biokuru
taisyklių
42.3.
papunktis
Centralizuotos
prekybos
biokuru
taisyklių
42.4.
papunktis

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Energijos
priežiūros
papunktis

išteklių rinkos
taisyklių
8.1

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Energijos
priežiūros
papunktis

išteklių rinkos
taisyklių
8.2

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Energijos
priežiūros
papunktis

išteklių rinkos
taisyklių
8.3

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Energijos
priežiūros
papunktis

išteklių rinkos
taisyklių
8.4

19.

20.

21.

22.

vykdymui
Informaciją
apie
neplaninius
biokuru
prekiaujančių rinkos dalyvių turimų ir (ar)
valdomų
gamybos,
vartojimo
ir
(ar)
transportavimo pajėgumų gedimus, kurie daro
įtaką rinkos dalyvio prekybai šio objekto
atžvilgiu ir (ar) prisiimtų įsipareigojimų
vykdymui
Informaciją, susijusią su Lietuvos energijos
išteklių rinka ir verslu ar įrenginiais, kuriuos
atitinkamas rinkos dalyvis, susijęs ūkio
subjektas ar susijusių ūkio subjektų grupė turi ar
valdo arba už kurių eksploatavimo klausimus
visiškai ar iš dalies atsako
Informaciją, kuri pagrįstai gali turėti įtakos
prekybos energijos ištekliais biržoje ir pagal
dvišales sutartis rezultatams
Biržos operatorius privalo sudaryti visiems
rinkos dalyviams galimybę pasinaudoti saugiu
reikšmingos informacijos pateikimo būdu,
užtikrinančiu, kad duomenys nebus iškraipyti ir
duomenimis nebus neteisėtai pasinaudota.
Biržos
operatorius
nustato
reikšmingos
informacijos
pateikimo
formą.
Biržos
operatorius
gali
pakeisti
reikšmingos
informacijos pateikimo būdą ir formą, apie tai
viešai paskelbdamas biržos operatoriaus
informacinėje sistemoje ne vėliau kaip prieš 7
kalendorines dienas iki tokių pakeitimų
įgyvendinimo

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Energijos
priežiūros
papunktis

išteklių rinkos
taisyklių
8.5

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Energijos
priežiūros
papunktis

išteklių rinkos
taisyklių
8.6

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

Energijos
priežiūros
papunktis

išteklių rinkos
taisyklių
8.7

Prieš 7 kalendorines dienas
iki
pakeitimų
įgyvendinimo

Energijos
priežiūros
punktas

išteklių rinkos
taisyklių
14

Energijos
priežiūros
punktas
Energijos
priežiūros

išteklių rinkos
taisyklių
15

23.

Rinkos dalyvių pateiktą reikšmingą informaciją

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

24.

Manipuliavimo rinka formų, pavyzdinį sąrašą

Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikeitimo

išteklių rinkos
taisyklių
29

punktas, Energijos išteklių
biržos reglamento 6.2.1
papunktis
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

Likus ne mažiau kaip 1
(vienai) savaitei iki
Prekybos produktais pradžią ir prekybos sąlygas
prekybos tuo produktu
pradžios
Nuolat / per 5 d. d. nuo
Pavedimo pirkti arba parduoti pateikimo formą
pasikeitimo
Informaciją apie elektroninės prekybos sistemos Nuolat / per 5 d. d. nuo
sutrikimus
pasikeitimo
Prieš 1 (vieną) mėnesį iki
Prekybos biržoje įkainius
jų taikymo pradžios
Informaciją apie nustatytus pažeidimus ir (ar) Nuolat / per 5 d. d. nuo
dalyviams pritaikytas poveikio priemones
pasikeitimo
Dalyviams skirtą informaciją ir pranešimus,
Nuolat / per 5 d. d. nuo
įskaitant apibendrintą informaciją apie prekybos
pasikeitimo
rezultatus
Kontaktinius
duomenis,
kuriais
privalo
Nuolat / per 5 d. d. nuo
pasikliauti
dalyviai
komunikuodami
su
pasikeitimo
operatoriumi ryšio priemonėmis
Ne mažiau kaip 6
Biržos prekybos kalendorių
kalendoriniams mėnesiams
į priekį
Nuolat / per 5 d. d. nuo
Biokuro pristatymo laikotarpių kalendorių
pasikeitimo

Energijos išteklių biržos
reglamento 3.1.1 papunktis
Energijos išteklių biržos
reglamento 3.2.3 papunktis
Energijos išteklių biržos
reglamento 3.3.3 papunktis
Energijos išteklių biržos
reglamento 4.1.1 papunktis
Energijos išteklių biržos
reglamento 6.3.6 papunktis
Energijos išteklių biržos
reglamento 8.1.1 papunktis
Energijos išteklių biržos
reglamento 8.2.2 papunktis
Energijos išteklių biržos
reglamento 12.2.6 papunktis
Energijos išteklių biržos
reglamento 12.3.3 papunktis

