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Vilnius
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau − Komisija) Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyrius parengė Komisijos 2008 m. birželio 28 d.
nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ (toliau – Nutarimas)
pakeitimo projektą (toliau – Projektas).
Projektu siekiama sumažinti administracinę naštą ūkio subjektams ir papildyti Informacijos
teikimo taisykles, patvirtintas Nutarimu, priedais, kuriais siekiama gauti tikslesnę ir išsamesnę
informaciją, reikalingą valstybės reguliuojamų paslaugų kainoms peržiūrėti.
Projekte numatyti šie pagrindiniai pakeitimai:
1. Pakeitimu iš Informacijos teikimo taisyklių eliminuojama privaloma teikti informacija,
kurios privalomą teikimą ir formą numato kiti teisės aktai.
2. Papildyti Informacijos teikimo taisyklių priedai, kuriais siekiama gauti tikslesnę ir
išsamesnę informaciją, reikalingą valstybės reguliuojamų paslaugų kainoms peržiūrėti.
3. Informacijos teikimo taisyklės papildytos informacija, kurios ankstesniais laikotarpiais
kiekvienais metais iš ūkio subjektų buvo prašoma atskirais raštais. Ši informacija yra reikalinga
lyginamajai analizei atlikti bei valstybės reguliuojamų paslaugų kainoms peržiūrėti arba kitoms
Komisijos funkcijoms atlikti. Dėl aiškumo ir patogumo numatytas šios informacijos pateikimo laikas
ir standartizuotos formos.
Projektas buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje
ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt pastaboms ir pasiūlymams gauti (nuo 2017 m.
rugsėjo 18 d. iki 2017 m. spalio 18 d.). Projekto derinimo metu pastabas ir pasiūlymas pateikė Šiaulių
miesto savivaldybės administracija (2017-10-13 raštas Nr. S-3228, pateiktas Lietuvos savivaldybių
asociacijos 2017-10-24 raštu Nr. (6)-SD-784) ir Šiaulių vandenys, UAB (2017-10-11 raštas Nr. S3411, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (2017-10-18 raštas Nr. 30210-1996), Litgrid AB (201710-18 raštas Nr. SD-4800), UAB Lietuvos dujų tiekimas (2017-10-20 raštas Nr.LDT-SD-2017/593),
Latvijas gaze AS (2017-10-18 raštas Nr. 01-8/2496), UAB „Grata group“ (2017-10-11 raštas Nr.
2017/10-11), Amber Grid, AB (2017-10-13 raštas Nr. 7-291-1053), Orlen Lietuva AB (2017-10-19
raštas (reg. Nr. R1-10118)), Vilniaus šilumos tinklai, AB (2017-10-16 raštas Nr. SD-), Klaipėdos
energija, AB (2017-10-12 raštas Nr. R-02-1363, persiųstas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos 201710-18 raštu Nr. 111), Panevėžio energija, AB (2017-10-18 raštas Nr. 101, persiųstas Lietuvos šilumos
tiekėjų asociacijos 2017-10-18 raštu Nr. 111, Litesko, UAB (2017-10-20 raštas Nr. 1.21-1002),
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Vilniaus vandenys, UAB (2017-10-17 raštas Nr. S-7610), Kuršėnų komunalinis ūkis, UAB (201710-18 raštas), Raseinių šilumos tinklai, (2017-09-27 raštas), UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2017-1011 raštas Nr. 2.2-1036), AB „Klaipėdos vanduo“, (2017-10-06 raštas Nr.2017/S.01-2917). Lietuvos
geležinkeliai, AB (2017-10-26 raštas Nr. 2-2615), Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
(2017-11-09 raštas Nr. (7.5-09)9-2138)) ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (2017-10-12
raštas Nr. 4E-793) nurodė, kad pastabų ir pasiūlymų Projektui neturi.
Po įvykusios viešosios konsultacijos Projekte buvo numatyti šie pagrindiniai pakeitimai:
1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo,
kurio tikslas užtikrinti taupesnį energijos suvartojimą visose Lietuvos ūkio srityse, atitinkantį Europos
Sąjungos teisės aktuose nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo
įsipareigojimus, ir sudaryti prielaidas efektyviai gaminti, tiekti ir vartoti energiją, nuostatas,
kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių
suvestinėje numatyta, kad ūkio subjektai privalo pateikti šilumos kiekio pokytį dėl šilumos vartojimo
efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo, kuris turi būti apskaičiuotas pagal Energijos
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu
Nr. 1-320 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos
apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Atsižvelgus į ūkio subjektų Komisijai pateiktas pastabas, Kintamųjų sąnaudų, faktiškai
priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų rodiklių suvestinėje papildomai prie
nepaskirstyto šilumos kiekio numatytas nepaskirstytas šilumos kiekis, susidaręs dėl kitų priežasčių
(4.2.2.3 eil.), ir numatoma, kad šis kiekis apibrėžiamas kaip nepaskirstytas šilumos kiekis, kuris
susidaro dėl įvairių priežasčių, nesusijusių su karšto vandens tiekimo veikla.
3. Pakoreguota Valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo plano vykdymo ataskaita. Ūkio
subjektai ataskaitą privalės teikti pagal sustambintus sąnaudų pogrupius. Taip pat pateikti aiškesni
faktinės ir planinės darbų verčių apibrėžimai ir numatyta, kad įmonės paaiškinimus turės teikti tik dėl
tų sumų, kurių darbų faktinė vertė nuo planinės vertės skirsis daugiau nei 10 proc.
4. Pakoreguota vidutinio bruto darbo užmokesčio bei darbuotojų skaičiaus ataskaita ir
numatyta, kad įmonės teiks tik sąrašinį ir sąlyginį darbuotojų skaičių.
5. Karšto vandens kainų skaičiavimo tikslais, siekiant tiksliau įvertinti planuojamus realizuoti
karšto vandens kiekius ir pastoviųjų sąnaudų apimtį, karšto vandens tiekimo veiklos rodiklių
suvestinėje numatytas prisijungusių vartotojų sunaudotas karšto vandens kiekis ir atsijungusių
vartotojų sunaudotas karšto vandens kiekis.
6. Siekiant mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, atsisakyta reikalavimo gamtinių
dujų tiekimo įmonėms teikti ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos lentelę.
7. Siekiant užtikrinti visos Komisijai reikalingos informacijos pateikimą apie gamtinių dujų
pirkimus ir pardavimus gamtinių dujų tiekimo įmonėms patogia forma, pakeistos mėnesinės gamtinių
dujų tiekimo veiklos ataskaitos ir metinės gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitos formos.
8. Siekiant aiškumo, numatyta, kokiais atvejais Informacijos teikimo taisyklėse nurodytose
ataskaitose yra teikiama informacija apie kitose valstybėse vykdomą gamtinių dujų tiekimo veiklą.
9. Pakeistos Informacijos teikimo taisyklėse vartojamos sąvokos, atsižvelgiant į 2017 m.
lapkričio 7 d. priimtą Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo
įstatymą.
10. Patikslinti reikalavimai dėl gamtinių dujų sutarčių pateikimo.
11. Atsisakyta gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus pareigos teikti mėnesines
balansavimo ataskaitas, nes pagal 2014 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 312/2014,
kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas, šią informaciją operatorius turi
skelbti viešai.
12. Numatyta, kad elektros energijos gamybos veiklos ataskaitas privaloma teikti tik elektros
energijos gamintojams, teikiantiems Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 74
straipsnio 2 dalies 2−4 punktuose nurodytas viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, bei elektros
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energijos gamintojams, sudariusiems sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi dėl sisteminių
paslaugų teikimo.
13. Patikslintos ataskaitų formos, susijusios su elektros energijos perdavimo ir skirstymo
veiklomis, numatant elektrinių klasifikavimą pagal 2016 metais ENTSO-E atnaujintą instaliuotų
galių ataskaitos struktūrą.
14. Patikslinta geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų
tvarkytojų teikiama informacija, atsižvelgiant į Komisijos rengiamą Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo reikalavimų aprašą.
Įvertinus pateiktų pastabų skaičių, Projektas buvo pateiktas antrajai viešajai konsultacijai,
pastaboms ir pasiūlymams gauti numatant terminą nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki 2018 m.
gruodžio 10 d.). Antrosios viešosios konsultacijos metu pastabas pateikė AB „Amber Grid“ (201812-10 raštas Nr. 7-291-1087), UAB „Energijos skirstymo operatorius“ (2018-12-10 raštas Nr. 18KRSD-17710), UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (2018-12-10 raštas Nr. LDT-SD-2018/490), UAB
koncernas „Achemos grupė“ (2018-12-07 raštas, reg. R1-11048), UAB Vilniaus šilumos tinklai
(2018 m. gruodžio 4 d. raštas Nr. SD-7196), UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (2018 lapkričio 30
d. raštas Nr. S-18-1025), UAB „Palangos vandenys“ (2018 m. lapkričio 27 d. el. laiškas). Lietuvos
savivaldybių asociacija (2018-12-19 raštas Nr. (21)-SD-740), Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba (2018 m. gruodžio 7 d. raštas Nr. 4E-1581) ir AB Litgrid (2018 m. gruodžio 10 d. raštas (Reg.
Nr. R1-11016) nurodė, kad pastabų ir pasiūlymų Projektui neturi. Pateiktų pastabų ir pasiūlymu
vertinimas pateiktas derinimo pažymoje.
Po viešosios konsultacijos:
1. Suvienodinta elektros energijos tiekimo veiklos ataskaita ūkio subjektams, vykdantiems
tiek visuomeninį elektros energijos tiekimą, tiek nepriklausomą elektros energijos tiekimą.
2. Panaikintas reikalavimas gamtinių dujų įmonėms kasmet teikti ilgalaikės reguliuojamos
veiklos programos lentelę.
3. Numatyta, kad reikalavimas gamtinių dujų įmonėms teikti gamtinių dujų pirkimo–
pardavimo sutarčių kopijas taikomas iki kol Komisija raštu informuos ūkio subjektus, turinčius
gamtinių dujų tiekimo leidimus, kad Komisija turi galimybę šiuose papunkčiuose nurodytą
informaciją gauti iš Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros
administruojamų duomenų sistemos.
4. Numatyta, kad rengiant ir teikiant 2018 m. ir ankstesnių laikotarpių duomenis, taip pat
mėnesines ataskaitas už 2019 m. sausio mėnesį, taikoma iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos galiojusi
Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių
informacijos teikimo taisyklių redakcija.
5. Atsižvelgiant į nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusio Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo
tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos
gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir nuo
2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos
2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimus,
pakoreguotas Kintamųjų sąnaudų, faktiškai priskirtų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), ir kitų
rodiklių suvestinėje ir darbuotojų skaičiaus ataskaitoje apie šilumos gamybos veiklos verslo vienetą
teikiamos informacijos detalumas.
6. Atlikti kiti techninio-redakcinio pobūdžio pakeitimai.
Komisijos Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyrius, atsižvelgdamas į tai,
kas išdėstyta, siūlo pritarti parengtam Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos
teikimo taisyklių“ pakeitimo“ projektui ir išdėstyti Informacijos teikimo taisykles nauja redakcija.
PRIDEDAMA:
1. Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m.
birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“
pakeitimo“ projektas, 105 lapai.
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2. Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m.
birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“
pakeitimo“ derinimo pažyma, 32 lapai.
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vedėja
Į posėdį kviečiami:
1. AB „Amber Grid“, el. p. info@ambergrid.lt;
2. AB „Energijos skirstymo operatorius“, el. p. info@eso.lt;
3. UAB koncernas „Achemos grupė“, el. p. info@achemosgrupe.lt;
4. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“, el. p. info@letiekimas.lt;
5. UAB „LITESKO“, el. p. info@litesko.lt;
6. AB „Vilniaus šilumos tinklai“, el. p. info@chc.lt;
7. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, el. p. administracija@eku.lt.

Aleksandra Prokopjeva

