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DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2008 M. BIRŽELIO
28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO
TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (toliau – Bendrovė) gavo 2018 m. lapkričio 23 d.
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) raštą Nr. R2-(TTA)-2559
(toliau – Raštas) dėl Komisijos parengto ir viešai konsultacijai pateikto 2008 m. birželio 28 d.
Komisijos nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo
projekto“ (toliau – Projektas), kuriuo Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo,
paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės (toliau – Informacijos teikimo
taisyklės) išdėstomos nauja redakcija. Bendrovė teikia žemiau nurodytas konkrečias pastabas ir
pasiūlymus Informacijos teikimo taisyklių projektui:
1) Informacijos teikimo taisyklių projekto 10.5.1. punkte nustatoma, kad „ūkio subjektas, turintis
gamtinių dujų tiekimo leidimą, kasmet iki vasario 1 d. Komisijai privalo pateikti „einamiesiems
metams sudarytų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo (importo) sutarčių ir (ar) jų pakeitimų
kopijas, papildomus susitarimus prie anksčiau sudarytų sutarčių arba patvirtinimą, kad tokios
sutartys nebuvo sudarytos“, taip pat Informacijos teikimo taisyklių projekto 10.5.4. punkte
nustatoma, kad „ūkio subjektas, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą, kasmet iki vasario 1 d.
Komisijai privalo pateikti einamiesiems metams sudarytų gamtinių dujų pirkimo – pardavimo
sutartis su vartotojais, kuriems visose jų gamtinių dujų pristatymo vietose techniškai per
metus įmanoma suvartoti daugiau nei 600 GWh energijos, patvirtintas kopijas. Pasikeitus
sutarčių sąlygoms ar sudarius sutartis vėliau nei einamųjų metų vasario 1 d., Ūkio subjektas
per 10 darbo dienų Komisijai turi pateikti pasikeitusių ar naujų sutarčių patvirtintas kopijas“.
Norėtume atkreipti Komisijos dėmesį, kad informacija apie šias, Informacijos teikimo taisyklių
projekto 10.5.1. ir 10.5.4. nurodytas sutartis, šių sutarčių pakeitimus ir jų vykdymą nuo
2016 m. balandžio 7 d. yra teikiama REMIT reglamento ir Įgyvendinimo reglamentuose
nustatyta apimtimi bei terminais Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo
agentūrai (toliau – Agentūra). Kadangi nacionaliniai reguliatoriai turi prieigą prie Agentūros
administruojamų duomenų (sistema ARIS), Bendrovės nuomone, šie Komisijos reikalavimai
yra pertekliniai, sukuriantys papildomą administracinę naštą rinkos dalyviams, todėl siūlome:
1.1.

Braukti Informacijos teikimo taisyklių projekto 10.5.1. punktą, ir papildyti
Informacijos teikimo taisyklių projektą nauju 10.7. punktu, išdėstant jį sekančia
redakcija:

„Komisijai paprašius, ūkio subjektas privalo Komisijai pateikti einamiesiems metams
sudarytų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo (importo) sutarčių ir (ar) jų pakeitimų kopijas,
papildomus susitarimus prie anksčiau sudarytų sutarčių.“
1.2.
Braukti Informacijos teikimo taisyklių projekto 10.5.4. punktą, nes Bendrovės
nuomone, pakartotinis informacijos, kuri teikiama Agentūrai, teikimas ir Komisijai
turėtų būti išimtis iš taisyklės, praktikoje taikoma tik išimtinais atvejais, o ne
taisyklė., ir papildyti Informacijos teikimo taisyklių projektą nauju 10.8. punktu,
išdėstant jį:
„10.8. Komisijai paprašius, ūkio subjektas privalo Komisijai pateikti einamiesiems
metams sudarytų gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su vartotojais, kuriems
visose jų gamtinių dujų pristatymo vietose techniškai per metus įmanoma suvartoti
daugiau nei 600 GWh energijos, patvirtintas kopijas“.
2) Siekiant mažinti rinkos dalyvių administracinę naštą siūlome atsisakyti Informacijos teikimo
taisyklių projekto 10.3. punkto ir naikinti Informacijos teikimo taisyklių projekto 6 priedą.
Bendrovės vertinimu, Komisijos reikalavimas ūkio subjektui metams pasibaigus per 20
kalendorinių pateikti metinę gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitą yra perteklinis, nes
Komisijai yra teikiamos analogiškos mėnesinės gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitos, iš
kurių visų matomi ir metiniai tiekimo veiklos duomenys.
3) Teikiamos pastabos, susijusios su Mėnesine gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaita
(Informacijos teikimo taisyklių projekto 5 priedas) ir su Metine gamtinių dujų tiekimo veiklos
ataskaita (Informacijos teikimo taisyklių projekto 6 priedas), į kurias atsižvelgiant siūloma
atlikti Informacijos teikimo taisyklių 5 ir 6 priedų pakeitimus (konkretūs Bendrovės siūlomi 5
ir 6 priedų keitimai pridedami):
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Ūkio subjekto Komisijai teikiamose gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitose (toliau –
Ataskaitos) Komisija prašo išskirti ataskaitinio laikotarpio gamtinių dujų įsigijimus,
nurodant: „1.1. Importuota į Lietuvos Respublikos teritoriją sistema“. Prašome
Komisiją patikslinti, ar importas į Lietuvos Respublikos teritoriją apima pirkimus tik iš
trečiųjų šalių, ar iš kitų gamtinių dujų rinkos dalyvių, jau importavusių dujas į Europos
Sąjungos teritoriją? Bendrovės vertinimu, gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitos
turėtų būti patikslintos nurodant, kad prie importo yra priskiriami gamtinių dujų kiekiai,
kuriems yra atliekamos importo procedūros, t.y., gamtinių dujų kiekiai, įsigyti iš
trečiųjų šalių;
Kadangi dedant gamtinių dujų kiekius į požeminę dujų saugyklą yra patiriami
technologiniai nuostoliai, kurie įtakoja gamtinių dujų savikainą, siūlome papildyti
Ataskaitas nauju 6 punktu „6. Gamtinių dujų kiekiai, sunaudoti technologinėms
reikmėms požeminėje dujų saugykloje“;
Kadangi ir mažos apimties SGD terminale yra patiriami technologiniai nuostoliai,
siūlome papildyti Ataskaitas nauju 9 punktu „9. Gamtinių dujų kiekiai, sunaudoti
technologinėms reikmėms mažos apimties SGD terminale“;
Įprastai apskaitoje neskaidomi iš požeminės saugyklos / SGD terminalo / mažos
apimties SGD terminalo išimtų dujų kiekių pagal rinkas, todėl siūlome pakoreguoti
atitinkamus 8.1. ir 8.2. (įvertinus Bendrovės siūlomas redakcijas – 10.1. ir 10.2.)
Ataskaitų punktus, išbraukiant iš jų žodžius „Lietuvos Respublikos teritorijoje“;
Prašome Komisijos patikslinti, ar Ataskaitose naudojamas terminas „eksportas“ yra
gamtinių dujų pardavimas į trečiąsias šalis. Siūlome patikslinti Ataskaitas nurodant
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3.6.

3.7.

4)

jose ne eksportuojamus, o transportuojamus per Lietuvos Respublikos teritoriją
gamtinių dujų kiekius. Kadangi Komisija reguliuoja gamtinių dujų tiekimo įmonių veiklą
tik ta apimtimi, kai veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, Bendrovės
vertinimu, šiose Ataskaitų eilutėse turėtų būti rodomi tik transportuojami dujų kiekiai,
atitinkamai, po Ataskaitomis turėtų būti įtrauktas naujas Ataskaitų paaiškinimas: „****
Nurodyti tik gamtinių dujų kiekius energijos vienetais (MWh).“;
Komisijai pakeitus 1 ir 2 vartotojų pogrupio suvartojamų dujų kiekius (rėžius), turėtų
būti pakoreguoti atitinkami Ataskaitų punktai (1vartotojo pogrupio suvartojimas – iki
300 m3 (3120 kWh), 2 vartotojų pogrupio nuo 300 m3 (3120 kWh);
Viešai prieinamuose šaltiniuose, įskaitant ir Komisijos tinklapyje bei Komisijos
ataskaitose gamtinių dujų suvartojimas pagal ūkio šakas nėra atskleidžiamas, todėl,
Bendrovės vertinimu, Komisijai teikiama informacija apie gamtinių dujų suvartojimą
pagal ūkio šakas yra perteklinė informacija, sukurianti papildomą administracinę
našta ūkio subjektams, todėl siūlome išbraukti Metinės gamtinių dujų tiekimo veiklos
ataskaitos 9 punktą, o įvertinus Mėnesinėse gamtinių dujų tiekimo veiklos teikiamą
informaciją, kurią galima agreguoti į metinius tiekimo veiklos duomenis, naikinti
Informacijos teikimo taisyklių projekto 6 priedą.

Teikiamos pastabos, susijusios su Visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos ataskaita
(Informacijos teikimo taisyklių projekto 17 priedas):
4.1.
Visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos ataskaita išnaša Nr. 2: „2 Vartotojais,
kurie prilyginami buitiniams, laikomi, kaip apibrėžta AB „Energijos skirstymo
operatorius“ ir kitų skirstymo licenciją turinčių ūkio subjektų visuomeninių elektros
energijos kainų taikymo tvarkose“ yra perteklinė ir ją reiktų naikinti, nes pačioje
lentelėje atsisakyta vienos vartotojų grupės. Tame pačiame priede išnaša Nr. 3 turėtų
būti pažymėta Nr. 2 (duomenų lentelės 2 punkte ir lentelės apačioje);
4.2.
Siūlome išbraukti Visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos ataskaitos 2.2
punktą „Nereguliuojamomis kainomis“ ir su šiuo punktu susijusius papunkčius kaip
neaktualius visuomeninio tiekimo veiklai, pasikeitus Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo punktams reglamentuojantiems garantinį tiekimą vykdančius
asmenis ir šiuos punktus (jei būtina), siūlome priskirti prie skirstymo operatoriaus
ataskaitų, kuris nuo šiol vykdo ir garantinio tiekimo veiklą;
4.3.
Siūlome išbraukti Visuomeninio elektros energijos tiekimo veiklos ataskaitos punktus
„2.1.1 Pagal vartotojo objektų prijungimo tašką“, „2.1.1.1 – objektai, prijungti prie
vidutinės įtampos skirstomųjų tinklų“ ir „2.1.1.2 – objektai, prijungti prie žemosios
įtampos skirstomųjų tinklų“ kaip perteklinius ir be pagrindo didinančius ūkio subjektų
administracinę naštą. Šiuo metu Bendrovė turi tik apie 0,02 proc. tokių vartotojų,
kuriems reikalinga apskaitą vesti atskirai ir teikti jų duomenis. Be to, pažymime, kad
kitiems tiekėjams pareiga duomenis teikti diferencijuotai pagal įtampą nėra taikoma.

Taip pat papildomai atkreipiame dėmesį, kad bet kokia tiekimo veikla ir jos ataskaitos
neturėtų būti siejamos su tinklų operatorių kainodara ar elektros tinklų parametrais (pvz., galia,
įtampa, srovė ir pan.), kadangi tokiu būdu gali būti galimai iš dalies ribojama siūlomų produktų ir/ar
paslaugų pasiūla klientams.
Bendrovė norėtų atkreipti Komisijos dėmesį į tai, jog veiklos energetikos sektoriuje skaidrumą
bei informacijos atskleidimo įpareigojimus ūkio subjektams, veikiantiems energetikos sektoriuje,
numato REMIT reglamentas. Vadovaujantis REMIT reglamento nuostatomis, Komisija yra atsakinga
už tinkamą reglamentų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje. Pažymėtina, jog vadovaujantis
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Agentūros 2015 m. kovo 17 d. REMIT reglamento išaiškinimu1, Komisijos pareiga tinkamai
įgyvendinti REMIT reglamento nuostatas apima ir dvigubo reguliavimo energetikos sektoriuje
draudimą. Dėl to Bendrovė prašo Komisijos, siekiant išvengti dvigubo reguliavimo bei Projekto
nesuderinamumo su ES reglamentais, inicijuoti atitinkamus Projekto pakeitimus.

PRIDEDAMA:
1. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ siūloma mėnesinės tiekimo veiklos ataskaitos forma, 2
lapai.
2. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ siūloma metinės tiekimo veiklos ataskaitos forma, 2 lapai.

Finansų ir administravimo departamento
direktorius

Virgilijus Motiejūnas

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

1

ACER, Questions and Answers on REMIT, 4th edition, 2015-03-17, p.14.
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Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo
įmonių informacijos teikimo taisyklių
5 priedas
Duomenys apie kontaktinį asmenį:
V., pavardė
Pareigos
Telefonas
El. paštas

Duomenys apie ūkio subjektą:
Pavadinimas
Kodas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas

MĖNESINĖ GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO VEIKLOS ATASKAITA
__________________
(Sudarymo data)
Ataskaitinis laikotarpis:......... mėn.
Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

MWh

Buitiniams
vartotojams
tūkst. m3

1

2

3

4

1.

Nupirkta gamtinių dujų, iš jų:

1.1.

Importuota iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respublikos teritoriją:

1.1.1.

iš jų (nurodyti iš ko pirkta):

...

...

1.2.

Lietuvos Respublikos teritorijoje

1.2.1.

iš jų (nurodyti iš ko pirkta):

...

...

1.3.

Gamtinių dujų biržoje

1.4.

Balansavimas

1.5.

Kiti sandoriai**:

1.5.1.

iš jų (nurodyti iš ko pirkta):

...

...

2.

Gamtinės dujos, sunaudotos savoms reikmėms
Gamtinių dujų kiekiai, sunaudoti technologinėms reikmėms SGD
terminale

3.
4.

SGD terminale laikoma dujų iš viso

5.

Padėta dujų į požeminę dujų saugyklą

6.

Gamtinių dujų kiekiai, sunaudoti technologinėms reikmėms
požeminėje dujų saugykloje

6.7.

Požeminėje saugykloje laikoma dujų iš viso

7. 8.

Mažos apimties SGD terminale laikoma dujų iš viso:

9.

Gamtinių dujų kiekiai, sunaudoti technologinėms reikmėms
mažos apimties SGD terminale

8.10.
8.1. 10.1.

Tiekimo
veiklos
sąnaudos /
pajamos*,
tūkst. Eur
5

Parduota dujų iš viso:
Parduota dujų Lietuvos Respublikos teritorijoje iš požeminių dujų
saugyklų
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8.2. 10.2.

Parduota dujų Lietuvos Respublikos teritorijoje iš mažos apimties
SGD terminalo

8. 3. 10.3.

Parduota nupirktų dujų iš viso:

8.3.1.
10.3.1.
8.3.1.1.
10.3.1.1.
8.3.1.1.1.
10.3.1.1.1.
8.3.1.1.2.
10.3.1.1.2.
8.3.1.1.3.
10.3.1.1.3.
8.3.1.2.
10.3.1.2.
8.3.1.2.1.
10.3.1.2.1.
8.3.1.2.2.
10.3.1.2.2.
8.3.1.2.3.
10.3.1.2.3.
8.3.1.2.4.
10.3.1.2.4.
8.3.1.2.5.
10.3.1.2.5.
8.3.1.2.6.
10.3.1.2.6.
8.3.1.2.7.
10.3.1.2.7.
8.3.1.2.7.1.
10.3.1.2.7.1

Lietuvos Respublikos teritorijoje
Buitiniams vartotojams iš viso:
Q ≤ 500 300 m3
500 300 m3 <Q ≤ 20000 m3
Q > 20000 m3
Nebuitiniams vartotojams iš viso:
Q ≤ 5200 3120 kWh
5200 3120 kWh < Q ≤ 207980 kWh
207980 kWh < Q ≤ 1040 MWh
1040 MWh < Q ≤ 10399 MWh
10399 MWh < Q ≤ 51995 MWh
51995 MWh < Q ≤ 155985 MWh
Q > 155985 MWh
Išvardyti, kam parduota

...

...

8.3.1.3.
10.3.1.3.
8.3.1.4.
10.3.1.4.

Gamtinių dujų biržoje

...
8.3.2.
11.

...
Gamtinių dujų eksportas transportavimas per Lietuvos
Respublikos teritoriją

9. 12.

Gamtinių dujų tiekimo kaina

9.1. 12.1.

Buitiniams vartotojams (nurodyti pagal grupes)

9.2. 12.2.

Nebuitiniams vartotojams (nurodyti pagal grupes)

10. 13.

Parduota didmeninėje gamtinių dujų rinkoje***

10.1 13.1.

iš jų: (nurodyti, kam parduota)

Kita (įrašyti)

*Gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurios negali išskirti gamtinių dujų tiekimo veiklos pajamų (be
pajamų, gautų už dujų transportavimą) pagal grupes, ataskaitoje turi nurodyti, kiek bendrai gavo
pajamų iš gamtinių dujų tiekimo veiklos eliminavus dujų transportavimo sąnaudas.
**Pavyzdžiui, dujų apsikeitimo išvestinių produktų sandoriai.
***Nurodyti tik tuos pardavimus, kurie yra įtraukti į 8.3.1 eilutę.
**** Nurodyti tik gamtinių dujų kiekius energijos vienetais (MWh).

Tvirtinu:

____________
Pareigos

________
Parašas

____________
Vardas, pavardė
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Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo
įmonių informacijos teikimo taisyklių
6 priedas
Duomenys apie kontaktinį asmenį:
V., pavardė
Pareigos
Telefonas
El. paštas

Duomenys apie ūkio subjektą:
Pavadinimas
Kodas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas

METINĖ GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO VEIKLOS ATASKAITA
__________________
(Sudarymo data)
Ataskaitinis laikotarpis: 20....... m.
Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

1

2

1.

Nupirkta gamtinių dujų, iš jų:

1.1.

Importuota iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respublikos teritoriją:

1.1.1.

iš jų (nurodyti iš ko pirkta):

...

...

1.2.

Lietuvos Respublikos teritorijoje

1.2.1.

iš jų (nurodyti iš ko pirkta):

...

...

1.3.

Gamtinių dujų biržoje

1.4.

Balansavimas

1.5.

Kiti sandoriai**:

1.5.1.

iš jų (nurodyti iš ko pirkta):

...

...

2.

Gamtinės dujos, sunaudotos savoms reikmėms

3.

Gamtinių dujų kiekiai, sunaudoti technologinėms reikmėms SGD terminale

4.

SGD terminale laikoma dujų iš viso

5.

Padėta dujų į požeminę dujų saugyklą

6.

Gamtinių dujų kiekiai, sunaudoti technologinėms reikmėms
požeminėje dujų saugykloje

6.7.

Požeminėje dujų saugykloje laikoma dujų iš viso

7. 8.

Mažos apimties SGD terminale laikoma dujų iš viso:

9.

Gamtinių dujų kiekiai, sunaudoti technologinėms reikmėms mažos
apimties SGD terminale

8. 10.

Parduota dujų iš viso:

8.1. 10.1.

Parduota dujų Lietuvos Respublikos teritorijoje iš požeminių saugyklų
Parduota dujų Lietuvos Respublikos teritorijoje iš mažos apimties SGD
terminalo

8.2. 10.2.
8. 3. 10.3.

M
W
h
3

Buitiniams
vartotojams
tūkst. m3

Tiekimo
veiklos
sąnaudos /
pajamos*,
tūkst. Eur

4

5

Parduota nupirktų dujų iš viso:
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8.3.1. 10.3.1.

Lietuvos Respublikos teritorijoje

8.3.1.1.
10.3.1.1.
8.3.1.1.1.
10.3.1.1.1.
8.3.1.1.2.
10.3.1.1.2.
8.3.1.1.3.
10.3.1.1.3.
8.3.1.2.
10.3.1.2.
8.3.1.2.1.
10.3.1.2.1.
8.3.1.2.2.
10.3.1.2.2.
8.3.1.2.3.
10.3.1.2.3.
8.3.1.2.4.
10.3.1.2.4.
8.3.1.2.5.
10.3.1.2.5.
8.3.1.2.6.
10.3.1.2.6.
8.3.1.2.7.
10.3.1.2.7
8.3.1.2.7.1.
10. 3.1.2.7.1.

Buitiniams vartotojams iš viso:

...

...

8.3.1.3.
10.3.1.3.
8.3.1.4.
10.3.1.4.

Gamtinių dujų biržoje

...

...
Gamtinių dujų eksportas transportavimas per Lietuvos Respublikos
teritoriją

8.3.2. 11.

Q ≤ 500 300 m3
500 300 m3 <Q ≤ 20000 m3
Q > 20000 m3
Nebuitiniams vartotojams iš viso:
Q ≤ 5200 3120 kWh
5200 3120 kWh < Q ≤ 207980 kWh
207980 kWh < Q ≤ 1040 MWh
1040 MWh < Q ≤ 10399 MWh
10399 MWh < Q ≤ 51995 MWh
51995 MWh < Q ≤ 155985 MWh
Q > 155985 MWh
Išvardyti, kam parduota

Kita (įrašyti)

9.

Parduota gamtinių dujų pagal sektorius***:

9.1.

Trąšų gamyba

9.2.

Pramonės įmonės

9.3.

Žemės ūkio įmonės

9.4..

Kiti smulkūs vartotojai

*Gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurios negali išskirti gamtinių dujų tiekimo veiklos pajamų (be
pajamų, gautų už dujų transportavimą) pagal grupes, ataskaitoje turi nurodyti, kiek bendrai gavo
pajamų iš gamtinių dujų tiekimo veiklos eliminavus dujų transportavimo sąnaudas.
**Pavyzdžiui dujų apsikeitimo išvestinių priemonių sandoriai.
***Nurodyti tik tuos pardavimus, kurie yra įtraukti į 8.3.1 eilutę.
**** Nurodyti tik gamtinių dujų kiekius energijos vienetais (MWh).

Tvirtinu:

____________
Pareigos

________
Parašas

____________
Vardas, pavardė
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