Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija

GAUTA
2018-12-10

Inga Čerepokienė

Nr. R1-11016

From:
Sent:
To:
Subject:

Andrius Venckūnas <Andrius.Venckunas@litgrid.eu>
pirmadienis 2018 m. gruodis 10 09:13
Raštinė; Aleksandra Prokopjeva
FW: Teisės akto projektas Nr. 18-13731 pateiktas suderinimui su Jūsų institucija

Categories:

Inga

Sveiki,
Informuojame, kad teisės akto projektams papildomų pastabų neturime.
Andrius Venckūnas
Teisininkas

Litgrid AB
A. Juozapavičiaus g. 13
LT-09311 Vilnius
Tel. +370 707 02167
Mob. +370 616 29168
andrius.venckunas@litgrid.eu
www.litgrid.eu

-----Original Message----From: noreply@lrs.lt <noreply@lrs.lt> On Behalf Of aleksandra.prokopjeva@regula.lt
Sent: Monday, November 26, 2018 2:02 PM
To: Info Litgrid <info@litgrid.eu>
Subject: Teisės akto projektas Nr. 18-13731 pateiktas suderinimui su Jūsų institucija
Projektų paketas
Nr. 17-10884(2) "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 Dėl
Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių´ pakeitimo"
(http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1347733)
Nr. 18-13731 "Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 Dėl
Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių´ pakeitimo"
(http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1347738)
turi būti suderintas su Jūsų institucija. Išvados turi būti pateiktos nuo 2018-11-26 iki 2018-12-10.
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"Jeigu išvadas teikiantis subjektas nustatytu laiku nepateikia išvadų, laikoma, kad jis teisės akto projektui pritaria"
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 337 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo"
pakeitimo")
Projekto derinimą inicijavo
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija aleksandra.prokopjeva@regula.lt
Dėmesio! Šis pranešimas siunčiamas automatiškai iš Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų
registravimo posistemės. Jeigu šis laiškas pasiųstas ne tuo adresu, prašome nukreipti jį teisingu adresu. Tuo pačiu
prašome informuoti mus (tapis@lrs.lt), nurodant elektroninio pašto adresą, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai apie
derinamus teisės aktų projektus

Šis el. laiškas skirtas tik jo adresatui. Šio el. laiško ir bet kokių jo priedų turinys gali būti konfidenciali informacija ir jos panaudojimas ar atskleidimas yra
ribojamas. Jeigu Jūs nesate adresatas ar gavote šį el. laišką įvykus klaidai, Jūs neturite teisės šio el. laiško ar jo priedų atskleisti kitiems asmenims, kopijuoti ar
kitaip platinti. Apie gautą el. laišką prašome nedelsiant informuoti siuntėją ir sunaikinti šį el. laišką ir bet kokius jo priedus, neišsaugant kopijų ir
neatskleidžiant jo turinio.
This e-mail is for the exclusive use of the intended recipient. The contents of this e-mail and any attachments may be confidential and are privileged or
otherwise protected from disclosure. If you are not an intended recipient or you have received this e-mail mistakenly, you are hereby notified that any
disclosure, copying or distribution of this information is strictly prohibited. Kindly inform the sender about this e-mail and delete the document and any
attachment without retaining copies or disclosing its contents.
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