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lyginamasis variantas
VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ
INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO
2019 m. sausio
Vilnius

d. Nr. O3E-

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo
Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1783, Lietuvos Respublikos energijos išteklių
rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymu
Nr. XIII-1785 ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau −
Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
2019 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“
pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:
Pakeisti Komisijos 2008 m. birželio 28 d. 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 19 priedą ir išdėstyti
jį nauja redakcija (pridedama).

Komisijos pirmininkas

Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų
tvarkymo įmonių informacijos teikimo
taisyklių
19 priedas
Duomenys apie
subjektą:
Pavadinimas
Kodas
Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas

ūkio

Duomenys apie kontaktinį
asmenį:
V., pavardė
Pareigos
Telefonas
El. paštas

PK-1 lentelė. GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO SUVESTINĖ

1

2

3
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45 56 67

8

9

iš viso

kitos
(pavadinimas)

Gamtinių
Gamtinių
Kiekis, dujų
dujų
MWh įsigijimo
tiekėjas
būdas

kitos

Eil.
Nr.

pirkimo žaliavos
skirstymo
perdavimo
vartojimo
pajėgumų
užsakomųjų
pajėgumų
saugumo dedamoji

Gamtinių dujų sąnaudos,
tūkst. Eur

10 711 11.1 812

Gamtinių Gamtinių
Kitos
dujų
dujų
sąnaudos
žaliavos transporkaina
tavimo
kaina
Eur/MWh Eur/MWh Eur/MWh

913

1014

1115

Iš viso:

Pastabaos.: 7 stulpelyje, įrašius kitas kuro sąnaudas, jos turi būti įvardintos.
1. 10 stulpelyje, įrašius kitų kuro sąnaudų sumą, 10.1 stulpelyje turi būti įvardintas kitų
sąnaudų pavadinimas.
2. Gamtinių dujų biržoje įsigytų gamtinių dujų sandoriai deklaruojami atskirai, (4) stulpelyje
pažymint „*“, jeigu gamtinės dujos įsigytos ne gamtinių dujų biržoje – pažymint „-“.
Tvirtinu:

____________
Pareigos

________
Parašas

______________

____________
Vardas, pavardė

