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DĖL TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ, SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠILUMOS ŪKIO
ĮSTATYMO NR. IX-1565 2, 10, 20, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 101
STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIII-1062 ĮGYVENDINIMU
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir
įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymu Nr. XIII-1062 (toliau – Įstatymas), 2018 m. gegužės
2 d. pateikė derinti šių teisės aktų pakeitimus:
1) 2010 m. spalio 4 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo iš
nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Šilumos
supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą (toliau –
Supirkimo tvarkos projektas);
2) 2009 m. liepos 8 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo
metodikos“ patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą (toliau – Metodikos
projektas);
3) 2013 m. gruodžio 27 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-761 ,,Dėl Viešai skelbiamos
informacijos tvarkos aprašo“ patvirtinto Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo
projektą (toliau – Aprašo projektas);
4) 2008 m. birželio 28 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-80 ,,Dėl Energetikos įmonių
informacijos teikimo taisyklių“ patvirtintų Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projektą
(toliau – Taisyklių projektas);
5) 2015 m. sausio 19 d. Komisijos nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo
tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ patvirtinto Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų
sąvado pakeitimo projektas (toliau – Sąvado projektas).
Taip pat, vadovaujantis Įstatymo 2 straipsniu, pagal kurį panaikinama Šilumos ūkio
įstatymo (redakcijos galiojusios iki 2018 m. balandžio 30 d.) 10 straipsnio 4 dalis, parengtas
Komisijos nutarimo projektas, kuriuo pripažįstamas netekusiu galios Komisijos 2010 m. spalio 4 d.
nutarimas Nr. O3-201 „Dėl Nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamaisiais
tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais.
Vadovaujantis Įstatymo 3 straipsnio nuostatomis Energijos išteklių biržos operatorius
BALTPOOL UAB 2018 m. balandžio 26 d. raštu Nr. SD – 180184 Komisijai pateikė tvirtinti Šilumos
aukciono reglamentą. Atitinkamai kartu su aukščiau išvardintais pakeitimų projektais parengtas bei
pateiktas derinti ir Komisijos nutarimo dėl Šilumos aukciono reglamento tvirtinimo projektas (toliau
– Reglamento projektas).
Aukščiau išvardinti Komisijos nutarimų pakeitimo projektai bei Reglamento projektas
parengti atsižvelgiant į Įstatymo 2 straipsnyje numatytas nuostatas, jog prognozuojamam šilumos
vartotojų poreikiui patenkinti reikalingas iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas arba
šilumos tiekėjo turimais šilumos gamybos įrenginiais gaminamas šilumos kiekis nustatomas
šilumos aukciono būdu, kurį organizuoja energijos išteklių biržos operatorius (toliau –
Operatorius).
AB „Vilniaus šilumos tinklai”, Jočionių g. 13, LT-02300, Vilnius Tel.: 1840, el.paštas: info@chc.lt, www.chc.lt,
Įmonės kodas: 124135580, PVM kodas: LT241355811 atsiskaitomoji sąskaita LT53 7044 0600 0121 9501, registras: LR Juridinių asmenų registras
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Komisija rašte prašo pateikti savo pastabas bei pasiūlymus pateiktiems nutarimų
projektams per 5 darbo dienas nuo paskelbimo, t. y. iki 2018 m. gegužės 8 d.
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) susipažino su pateiktais teisės aktų
pakeitimais, teikia pastabas ir siūlymus (priedas Nr. 1).
Komisija 2018 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3E-54 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl šilumos supirkimo iš
nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino
Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą įsigaliosiantį nuo
2018 m. gruodžio 1 d. (toliau – Supirkimo tvarka).
Norime atkreipti dėmesį, kad Bendrovė 2018 m. kovo 22 d. Komisijai išsiuntė
raštą / paklausimą Nr. SD-2525 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos
ir sąlygų aprašo praktinio įgyvendinimo“ (toliau – Raštas), tačiau iki šiol atsakymo ar teisės aktų
pakeitimų Rašte keliamais klausimais nėra gavusi, todėl prašome atsižvelgti į Rašte keliamus
klausimus svarstant Bendrovės teikiamas pastabas ir pasiūlymus.
PRIDEDAMA.
1. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pastabos ir pasiūlymai.

Finansų departamento direktorė

Ramutė Ribinskienė
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G. Rafanavičiūtė, tel. (8 5) 219 7643, el. p. giedre.rafanaviciute@chc.lt
D. Norkeliūnaitė, tel. (8 5) 266 7154, el. p. daiva.norkeliunaite@chc.lt Originalas nebus siunčiamas

1 priedas

Eil.
Nr.
1.

1.1.

2.

2.1.

2.2.

Nutarimo projektas

Pastabos / komentarai

Nutarimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
182. Tais atvejais, kai investicijos vykdomos dalyvaujant kitoms energetikos, Prašome Komisijos patikslinti, kokios investicijos bus laikomos atliekamomis
elektroninių ryšių ar kitą infrastruktūrinę veiklą vykdančioms įmonėms, atliktų dalyvaujant „kitoms energetikos, elektroninių ryšių ar kitą infrastruktūrinę veiklą
inžinerinių darbų sąnaudos turi būti mažinamos iš kitos energetikos, elektroninių ryšių vykdančioms įmonėms“ ir kaip bus įvertinamas „dalyvavimas“, nes pagal
ar kitą infrastruktūrinę veiklą vykdančios įmonės už atliktus inžinerinius darbus Metodikos projektą nėra aišku, kokią įtaką Ūkio subjekto pajamoms ir tuo pačiu
gautomis ar gautinomis sumomis.
šilumos kainai turės 182 punkto taikymas.
Pažymėtina, kad gali susidaryti situacija, kai tos pačios energetikos įmonėsdalyvės vienu atveju teiks paslaugas esant skatinamajam reguliavimui, kitu atveju
– nesant skatinamojo reguliavimo.
Šilumos aukciono reglamentas
Atkreipiamas dėmesys, kad Šilumos aukciono reglamento punktų numeravimas
yra netvarkingas ir klaidinantis. Taip pat, daugelyje Šilumos aukciono reglamento
31. Dalyvavimo šilumos aukcione prielaidos ir sąlygos
punktų trūksta skyrybos ženklų. Siūlome sutvarkyti Šilumos aukciono reglamento
32. Dalyvauti šilumos aukcione, šilumos aukciono sistemoje teikti pavedimą pirkti punktu numeravimą bei skyrybą žemiau nurodytu pavyzdžiu.
arba pavedimą parduoti šilumos energiją gali asmuo, pateikęs Operatoriui tinkamai
užpildytą Dalyvio anketą (kartu su anketoje nurodytais priedais) ir su Operatoriumi 31. Dalyvavimo šilumos aukcione prielaidos ir sąlygos:
pasirašęs Dalyvio sutartį.
31.1. Dalyvauti šilumos aukcione, šilumos aukciono sistemoje teikti pavedimą
33. Dalyvio anketos tipinę formą ir Dalyvio sutarties tipines sąlygas nustato ir viešai pirkti arba pavedimą parduoti šilumos energiją gali asmuo, pateikęs Operatoriui
savo tinklalapyje skelbia Operatorius.
tinkamai užpildytą Dalyvio anketą (kartu su anketoje nurodytais priedais) ir su
34. Dalyvio anketa
Operatoriumi pasirašęs Dalyvio sutartį;
35. Asmuo, siekiantis dalyvauti šilumos aukcione, Operatoriui turi pateikti tinkamai 31.2. Dalyvio anketos tipinę formą ir Dalyvio sutarties tipines sąlygas nustato ir
užpildytą ir Dalyvio įgalioto atstovo pasirašytą nustatytos formos Dalyvio anketą kartu viešai savo tinklalapyje skelbia Operatorius.
su anketoje nurodytais priedais.
32. Dalyvio anketa:
36. Dalyvio anketą teikiantis asmuo privalo užtikrinti, kad visa Dalyvio anketoje 32.1. Asmuo, siekiantis dalyvauti šilumos aukcione, Operatoriui turi pateikti
nurodyta informacija yra tikra ir teisinga, bei patvirtinti pridedamų dokumentų kopijų tinkamai užpildytą ir Dalyvio įgalioto atstovo pasirašytą nustatytos formos Dalyvio
tikrumą teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus Dalyvio anketoje nurodytiems anketą kartu su anketoje nurodytais priedais;
duomenims ir (ar) informacijai, taip pat tais atvejais, kai, Operatoriui pakoregavus 32.2. Dalyvio anketą teikiantis asmuo privalo užtikrinti, kad visa Dalyvio anketoje
Dalyvio anketos tipinę formą, iškyla papildomų duomenų ir (ar) informacijos nurodyta informacija yra tikra ir teisinga, bei patvirtinti pridedamų dokumentų
nurodymo Dalyvio anketoje ar kitas poreikis, asmuo, iki dalyvavimo Šilumos kopijų tikrumą teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus Dalyvio anketoje
aukcione, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo nurodytiems duomenims ir (ar) informacijai, taip pat tais atvejais, kai, Operatoriui
atnaujinti Dalyvio anketoje nurodytus ir (arba) pateikti papildomus duomenis ir (ar) pakoregavus Dalyvio anketos tipinę formą, iškyla papildomų duomenų ir (ar)
informaciją Operatoriui, kartu pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus (tinkamai informacijos nurodymo Dalyvio anketoje ar kitas poreikis, asmuo, iki dalyvavimo
patvirtintas jų kopijas).
Šilumos aukcione, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas privalo atnaujinti Dalyvio anketoje nurodytus ir (arba) pateikti papildomus
duomenis ir (ar) informaciją Operatoriui, kartu pateikdamas tai patvirtinančius
dokumentus (tinkamai patvirtintas jų kopijas).
50. Šilumos tiekėjas ateinantį mėnesį taikomas palyginamąsias šilumos gamybos Prašome įvardinti, kokie detalūs palyginamųjų sąnaudų skaičiavimo duomenys turi
sąnaudas ir jų apskaičiavimą šilumos aukciono sistemoje deklaruoja ne vėliau kaip būti pateikti šilumos aukciono sistemoje. Kaip bus užtikrinamas konfidencialių
18 (aštuonioliktąją) einamojo kalendorinio mėnesio dieną. Tokia informacija, šilumos duomenų saugumas? (Primename, kad informacija apie kuro kainas, taikomas

Eil.
Nr.

Nutarimo projektas
tiekėjų šilumos aukciono sistemoje deklaruotų duomenų pagrindu, taip pat skelbiama
Operatoriaus tinklalapyje. Palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimas
sistemoje deklaruojamas pateikiant šilumos tiekėjo atstovo parašu pasirašyto
apskaičiavimo kopiją, kurioje nurodomi detalūs duomenys apie skaičiavimuose
įvertintas šilumos gamybos sąnaudas, kaip tai nustatyta Supirkimo tvarkoje.

2.3.

2.4.

2.5.

76. Operatorius galutinę šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę skelbia šilumos
aukciono sistemoje iki Aukciono dienos 16 val.
79. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis galutine šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų
eile ir Supirkimo tvarkos nuostatomis, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos po
Aukciono dienos 15.00 val. nustato prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio
superkamus šilumos kiekius ir juos, kartu su sprendimo protokolu, deklaruoja šilumos
aukciono sistemoje.

86. Už Operatoriaus teikiamas paslaugas organizuojant šilumos aukcioną ir
administruojant šilumos aukciono sistemą šilumos aukciono dalyviai moka su
Komisija suderinto dydžio šilumos aukciono dalyvio įmokas, kurių dydis skelbiamas
Operatoriaus tinklalapyje. Šilumos aukciono dalyvio mokėtinų įmokų dydis gali būti
keičiamas tik iš anksto suderinus su Komisija. Pakeistas įmokos dydis šilumos
aukciono dalyviams taikomos nuo jo paskelbimo momento arba nuo kitos Komisijos
nurodytos tokio įmokos dydžio taikymo pradžios datos.
88.1. Operatorius neatsako už dalyvių patirtus nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl :
88.1.5. šilumos aukciono sistemos gedimo, neveikimo ar kitokio veiklos sutrikimo,

Pastabos / komentarai
skaičiavimuose, yra konfidenciali).

Pagal šiuo metu galiojančio 2010 m. spalio 4 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-202
patvirtinto Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir
sąlygų aprašo (toliau -Supirkimo tvarka) „28.p. Šilumos tiekėjas superka
nepriklausomų šilumos gamintojų pagamintą šilumą, neviršydamas centralizuoto
aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikio, pagal šios Supirkimo
tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, laikydamasis šių reikalavimų: 28.1. iš
nepriklausomo šilumos gamintojo superkamos šilumos prognozuojamas kiekis ir
šilumos kaina nustatoma kartą per mėnesį visam ateinančiam mėnesiui.
Nepriklausomas šilumos gamintojas šilumą superkančiam šilumos tiekėjui
užantspauduotame voke teikia pranešimą, kuriame nurodo ateinančio kalendorinio
mėnesio šilumos kainą ir šilumos kiekį, kurį nepriklausomas šilumos gamintojas
patieks į tinklą per ateinantį kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip 20 einamojo
kalendorinio mėnesio dieną;“
Pagal šiuo metu galiojančią Supirkimo tvarką tarp pasiūlymo gavimo ir rezultato
(superkamo šilumos kiekius) paskelbimo numatytas 4 dienų terminas, tuo tarpu
Šilumos aukciono reglamente, numatyta paskelbti ne vėliau, kaip kitą darbo dieną
po Aukciono dienos 15val. Prašome atsižvelgti, jog terminas nepagrįstai
sutrumpintas keturis kartus, todėl prašome Šilumos aukciono reglamente numatyti
„79. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis galutine šilumos aukciono dalyvių
pasiūlymų eile ir Supirkimo tvarkos nuostatomis, ne vėliau kaip iki po Aukciono
antros darbo dienos 15.00 val. nustato prognozuojamus iš kiekvieno aukciono
dalyvio superkamus šilumos kiekius ir juos, kartu su sprendimo protokolu,
deklaruoja šilumos aukciono sistemoje.
Prašome
paaiškinti,
kokiais
principais
(Metodika)
remiantis
bus
sudaromas / apskaičiuojamas mokestis už šilumos aukciono administravimą. Kaip
bus mokestis įtraukiamas į kainą (ar prie pastoviųjų sąnaudų, ar prie kintamųjų
sąnaudų)? Atkreipiamas dėmesys, kad Bendrovės šiuo metu galiojančioje
bazinėje kainoje šios sąnaudos nėra įtrauktos, kaip ir kada šios patiriamos
sąnaudos bus grąžinamos Bendrovei ?
Nepagrįstai ribojama Operatoriaus atsakomybė dėl jo organizuojamos šilumos
aukciono sistemos gedimo, neveikimo ar kitokio veiklos sutrikimo.
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Pastabos / komentarai

įskaitant Operatoriaus naudojamų kitų asmenų teikiamų telekomunikacijos,
kompiuterinių sistemų ir (ar) programinės įrangos, reikalingos šilumos aukciono
sistemos veikimui, sutrikimus;
89. Operatoriaus atsakomybė nėra ribojama, kai žalos (nuostolių) padarymą tiesiogiai
ar netiesiogiai lėmė Operatoriaus tyčia ar didelis neatsargumas.
2.6.

3.

3.1.

4.

4.1.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.248 straipsnio 2 dalyje
išskiriamos dvi kaltės, kaip vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų, formos: tyčia ir
neatsargumas, todėl nepagrįstai susiaurinama Operatoriaus atsakomybė.
Siūlytina redakcija “89. Operatoriaus atsakomybė nėra ribojama, kai žalos
(nuostolių) padarymą tiesiogiai ar netiesiogiai lėmė Operatoriaus tyčia ar
neatsargumas.“
Nutarimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų
tvarkos ir sąlygų aprašo“ pakeitimo
28.10. jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį pranešė šilumos aukciono dalyviai, Šiuo metu galiojančio nutarimo 28.5.p. numato, kad „Šiuo atveju superkamas
viršija bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį, o šilumos kiekis iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nustatomas
du ar daugiau šilumos aukciono dalyvių savo pranešimuose nurodo vienodas kainas proporcingai pagal šilumos kiekį, kurį nepriklausomas šilumos gamintojas nurodė
ir atitinka vienodus Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, iš tokių pranešimuose, kaip galimą patiekti į tinklą per ateinantį kalendorinį mėnesį.“
gamintojų superkamas šilumos kiekis yra padalinamas lygiomis dalimis.
Siūlytina numatyti nutarimo naujoje redakcijoje
„28.10. jeigu bendras šilumos kiekis, apie kurį pranešė šilumos aukciono dalyviai,
viršija bendrą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos vartotojų šilumos poreikį,
o du ar daugiau šilumos aukciono dalyvių savo pranešimuose nurodo vienodas
kainas ir atitinka vienodus Supirkimo tvarkos V skyriuje nurodytus prioritetus, iš
tokių gamintojų superkamas šilumos kiekis yra nustatomas proporcingai pagal
šilumos kiekį, kurį pranešė šilumos aukciono dalyviai“.
Nutarimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ pakeitimo
80. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Supirkimo tvarka, likus ne mažiau kaip 12
valandų iki šilumos gamybos veiklos pradžios sudaro ir nepriklausomiems šilumos
gamintojams pateikia dispečerinio valdymo planą ateinančiam 24 valandų
laikotarpiui. Šilumos tiekėjas dispečerinio valdymo planą gali sudaryti ilgesniam (iki
72 valandų) laikotarpiui.

Galiojančio nutarimo redakcija numato, kad „80. Šilumos tiekėjas,
vadovaudamasis Supirkimo tvarka, likus ne mažiau kaip 12 valandų iki šilumos
gamybos veiklos pradžios sudaro ir nepriklausomiems šilumos gamintojams
pateikia dispečerinio valdymo planą ateinančiam 24 valandų laikotarpiui. Šilumos
tiekėjas dispečerinio valdymo planą gali sudaryti ilgesniam laikotarpiui.“ Siūlytina
72 valandų laikotarpį ilginti iki 120 valandų, atsižvelgiant į savaitgalio ir švenčių
dienas, kurios yra ne darbo dienos ir gali sudaryti nepertraukiamas 96 valandas.

3

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus šilumos tinklai, AB 124135580, Jočionių g. 13, LT02300 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl teisės aktų pakeitimų, susijusių su Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo nr. Ix-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių
pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo nr. Xiii1062 įgyvendinimu

Dokumento registracijos data ir numeris

2018-05-09 Nr. SD-3406

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

2018-05-09 Nr. R1-4189

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Regina Pakanavičiūtė , Administratorius, Dokumentų valdymo
skyrius

Sertifikatas išduotas

REGINA PAKANAVIČIŪTĖ LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2018-05-09 07:56:37 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2018-05-09 07:56:47 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

SSC Qualified Class 3 CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-01-09 16:12:35 – 2020-01-09 16:12:35

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Ramutė Ribinskienė , Finansų direktorius, Finansų direktorius

Sertifikatas išduotas

RAMUTĖ RIBINSKIENĖ, AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI
LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2018-05-08 21:18:01 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2018-05-08 21:18:09 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

SSC Qualified Class 3 CA, Skaitmeninio sertifikavimo centras LT

Sertifikato galiojimo laikas

2017-04-14 09:06:13 – 2020-04-13 09:06:13

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant "VI Registru Centras RCSC
(IssuingCA-A), VI Registru Centras - I.k. 124110246 LT" išduotą
sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė kainų
ir energetikos kontrolės komisija LT", sertifikatas galioja nuo
2018-01-04 13:44:27 iki 2019-01-04 13:44:27

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis iSign.lt ADoc v1.0
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0:
Sertifikato (subjektas: Dokumentų valdymo sistema Avilys,
galioja nuo: 2018-01-04 13:44:27) kelio tikrinimas nesėkmingas.
OCSP atsakiklis, pasirašymui naudojantis sertifikatą (subjektas:
RCSC IssuingCA OCSP, galioja nuo: 2017-05-27 13:29:19), nėra
autorizuotas pasirašyti OCSP atsakymą.

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2018-05-10 01:25:17 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

