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Vadovaudamasis Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277 „Dėl Suskystintųjų
naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 317 punktu,
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisėkūros ir
teisinės analizės skyrius (toliau – Skyrius) parengė „Ketvirtinės suskystintų naftos dujų balionų
techninės patikros ataskaitos formos“ patvirtinimo nutarimo projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektu įgyvendinamas Taisyklių 317 punktas, siekiant, kad Tarybai būtų pateikta
jos patvirtintos formos ataskaita apie suskystintų naftos dujų balionų technines patikras.
Projektas buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir
Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt pastaboms ir pasiūlymams gauti (nuo 2019 m. spalio 22 d. iki
2019 m. spalio 28 d.). Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (2019 m. spalio 28 d. raštas (reg.
Nr. R1-10913) nurodė, kad pastabų ir pasiūlymų Nutarimo projektui neturi. Papildomai pastabų ir
pasiūlymų Nutarimo projektui nebuvo gauta.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Skyrius siūlo pritarti Nutarimo projektui.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Ketvirtinės suskystintų naftos dujų balionų techninės patikros ataskaitos
formos“ patvirtinimo“ projektas, 2 lapai.
2. Tarybos „Ketvirtinės suskystintų naftos dujų balionų techninės patikros ataskaitos forma“, 1
lapas.

Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyresn. specialistas
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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Suskystintų
naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių, patvirtintų 2016 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos
energetikos ministro įsakymu Nr. 1-277 „Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo
taisyklių patvirtinimo“, 317 punktu bei atsižvelgdama į Tarybos Teisės departamento Teisėkūros ir
teisinės analizės skyriaus 2019 m. lapkričio
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Ketvirtinės
suskystintų naftos dujų balionų techninės patikros ataskaitos formos patvirtinimo“, n u t a r i a:
Patvirtinti Ketvirtinę suskystintų naftos dujų balionų techninės patikros ataskaitos formą
(pridedama).
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