PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos pirmininko
2015 m.
įsakymu Nr. O1ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS SISTEMOS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Elektros energijos kainų palyginimo informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja Elektros energijos kainų palyginimo informacinės sistemos (toliau – Sistema) steigimo
teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, pagrindines funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę
struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą,
modernizavimą ir likvidavimą.
2.
Sistemos steigimo teisinis pagrindas – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747
„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“, 10.19 ir
10.36 punktai.
3.
Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarime
Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. liepos 24 d. nutarime Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų
aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų
informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo
patvirtinimo“ vartojamas sąvokas.
4.
Sistema steigiama ir tvarkoma vadovaujantis:
4.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
4.2. Valstybinės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 ,,Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo
valdymo metodikos patvirtinimo“;
4.3. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu
Nr. 180 ,,Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų
elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir
Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės
informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;
4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 740 „Dėl Lietuvos
elektros rinkos plėtros plano patvirtinimo“.
5.
Sistemos tikslas – informacinių technologijų priemonėmis tvarkyti ir valdyti elektros
energijos kainų ir tarifų planų informaciją ir duomenis.
6.
Sistemos uždaviniai:
6.1. centralizuoti elektros energijos kainų ir tarifų planų duomenų kaupimą;
6.2. automatizuoti elektros energijos kainų ir tarifų planų palyginimo procesą.
7.
Sistemos pagrindinės funkcijos:
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7.1.
7.2.
7.3.

apdoroti ir sisteminti Sistemos surenkamus duomenis;
valdyti surinktų elektroninių duomenų įkėlimą į duomenų saugyklas;
formuoti ir teikti dinamines ataskaitas pagal nustatytus kriterijus.
II SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS SISTEMOS
ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

8.
Sistemos valdytoja ir tvarkytoja yra Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
(toliau – VKEKK).
9.
Sistemos valdytoja atlieka šias funkcijas:
9.1. rengia teisės aktų, susijusių su informacinės sistemos tvarkymu, projektus;
9.2. organizuoja darbuotojų, dalyvaujančių tvarkant informacinę sistemą, kvalifikacijos kėlimą;
9.3. užtikrina informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos įdiegimą, funkcionavimą
ir atnaujinimą;
9.4. valdo informacinę sistemą, kurioje kaupiami, atnaujinami ir saugomi informacinės sistemos
duomenys, bei užtikrina šių duomenų saugą;
9.5. analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines bei organizacines informacinės
sistemos tvarkymo problemas ir pagal savo kompetenciją priima sprendimus, reikalingus
informacinės sistemos duomenų tvarkymui užtikrinti;
9.6. vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su informacinės sistemos plėtra;
9.7. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
10.
Sistemos tvarkytoja atlieka šias funkcijas:
10.1. užtikrina informacinės sistemos funkcionavimą;
10.2. techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikrina informacinės sistemos duomenų
apsaugą nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo;
10.3. užtikrina centralizuotą duomenų gavimą į informacinę sistemą ir duomenų teikimą iš šios
informacinės sistemos;
10.4. vykdo kitas šių Nuostatų, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų bei informacinės
sistemos valdytojo nustatytas funkcijas.
11.
Duomenis Sistemai teikia:
11.1. iš registrų ir informacinių sistemų:
11.1.1. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (Valstybės
informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP));
11.1.2. Norvegijos karalystės elektros biržos operatorius Nord Pool Spot (Elektros kainos Elspot
rinkoje (FTP serveris));
11.2. pirminius duomenis teikia:
11.2.1. nepriklausomi elektros energijos tiekėjai;
11.2.2. visuomeninis elektros energijos tiekėjas;
12.
Sistemą naudojantys asmenys – nepriklausomų elektros energijos tiekėjų ir visuomeninio
elektros energijos tiekėjo (juridinių asmenų) atstovai (fiziniai asmenys).
12.1. Sistemą naudojančių asmenų teisės:
12.1.1. nepriklausomo elektros energijos tiekėjo atstovai gali įvesti, redaguoti, kopijuoti ir šalinti
duomenis, nurodytus Nuostatų 14.1 punkte;
12.1.2. visuomeninio elektros energijos tiekėjo atstovai gali įvesti, redaguoti, kopijuoti ir šalinti
duomenis, nurodytus Nuostatų 14.2 punkte;
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III SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS SISTEMOS
INFORMACINĖ STRUKTŪRA
13.
Sistemoje kaupiami (tvarkomi) šie duomenys:
13.1. bendra informacija apie juridinį asmenį:
13.1.1. juridinio asmens pavadinimas;
13.1.2. juridinio asmens kodas;
13.1.3. buveinės adresas;
13.1.4. telefono Nr.;
13.1.5. el. pašto adresas.
13.1.6. interneto svetainės adresas;
13.1.7. licencijos ir (ar) leidimo numeris;
13.1.8. logotipas;
13.2. informacija apie už duomenų teikimą atsakingus asmenis:
13.2.1. vardas, pavardė;
13.2.2. telefono numeris;
13.2.3. el. pašto adresas;
13.3. informacija apie elektros energijos tarifų planus:
13.3.1. plano rūšis (elektros energijos persiuntimo ar tiekimo);
13.3.2. tinklai, iš kurių gaunama elektros energija (vidutinės ar žemos įtampos);
13.3.3. plano pavadinimas;
13.3.4. vartotojų grupė, kuriai planas taikomas (buitiniai, nebuitiniai ar socialiai pažeidžiami
vartotojai);
13.3.5. elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pavyzdys;
13.3.6. nuoroda į asmens kontaktinius duomenis ar sistemą, per kurią asmuo gali sudaryti
elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį;
13.3.7. tarifų plano pasiūlymo galiojimo data;
13.3.8. tarifų plano tipas;
13.3.9. būdas, kuriuo skaičiuojama mokėtina suma už suvartotą elektros energiją;
13.3.10. laiko zona, pagal kurią vartotojas turi galimybę atsiskaityti;
13.3.11. laiko zonai ir suvartojamam elektros energijos kiekiui taikomi tarifai ir pastovioji
dedamoji;
13.3.12. tiekėjo komentarai lietuvių ir anglų kalbomis;
13.3.13. sutarties terminas;
13.3.14. elektros energijos dalis, pagaminta iš atsinaujinančių išteklių;
13.3.15. elektros kainos dalis, mokama fiksuotu tarifu;
13.3.16. tarifų planui taikomi vienkartiniai mokesčiai;
13.3.17. būdas, kuriuo įvedama tiekėjo marža;
13.4. informacija apie garantinį energijos tiekimą:
13.4.1. elektros energijos įsigijimo kaina ir jos galiojimo laikas;
13.4.2. visuomeninio tiekimo paslaugos kaina ir jos galiojimo laikas;
13.4.3. garantinio energijos tiekimo koeficientai buitiniams ir nebuitiniams vartotojams bei
koeficientų galiojimo laikas;
13.4.4. garantinio tiekimo kaina;
13.4.5. komentarai apie garantinį tiekimą lietuvių ir anglų kalbomis (buitiniams ir nebuitiniams
vartotojams);
13.5. kiti kaupiami duomenys:
13.5.1. statistinė informacija apie buitinio ir socialiai pažeidžiamo vartotojo elektros energijos
vartojimą;
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13.5.2. nuorodos į puslapius, kurie turi atsidaryti, kai vartotojas nežino informacijos apie savo
vartojimą;
13.5.3. nuoroda į likutinio grafiko koeficientus;
13.5.4. vietovės, kurių gyventojams visuomeninis elektros energijos tiekėjas privalo taikyti
lengvatinius tarifus;
13.5.5. procentinė nuolaida nuo paskelbtų tarifų planų;
13.5.6. valandinės elektros energijos kainos Nord Pool Spot elektros biržoje Lietuvos zonoje;
13.5.7. vidutinės mėnesio elektros energijos kainos Nord Pool Spot elektros biržoje Lietuvos
zonoje;
13.5.8. akcizo tarifas;
13.5.9. nuorodos į interneto svetaines;
13.5.10. sąvokų paaiškinimai;
13.5.11. minimalios ir maksimalios duomenų reikšmės, kurias viršijus Sistemos duomenų
teikėjams rodomas pranešimas apie galimą klaidą;
13.5.12. nustatymai dėl Sistemos naudotojų pildomų formų;
13.5.13. viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dydis;
13.5.14. nuoroda į tiekėjo internetinę svetainę.
14.
Sistemoje kaupiamus (tvarkomus) duomenis teikia:
14.1. nepriklausomi elektros energijos tiekėjai teikia Nuostatų 13.1.6–13.1.8, 13.2 ir 13.3.3–
13.3.17 punktuose nurodytus duomenis;
14.2. visuomeninis elektros energijos tiekėjas teikia Nuostatų 13.1.6–13.1.8, 13.2, 13.3.1–13.3.12,
13.4 ir 13.5.1–13.5.5 punktuose nurodytus duomenis;
14.3. Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP) teikia Nuostatų 13.1.1–13.1.5
punktuose nurodytus duomenis;
14.4. Iš elektros biržos operatoriaus Nord Pool Spot FTP serverio gaunami Nuostatų 13.5.6 ir
13.5.7 punkte nurodyti duomenys.
IV SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS SISTEMOS
FUNKCINĖ STRUKTŪRA
15.
Sistemos funkcinę struktūrą sudaro:
15.1. elektros energijos tiekimo planų paieškos portalas, kurio pagrindinės funkcijos:
15.1.1. pigiausių elektros energijos tiekimo planų pagal Sistemos naudotojų nurodytus
kriterijus atrinkimas bei atvaizdavimas;
15.1.2. preliminarios mokėtinos sumos už pasirinktą laikotarpį, vidutiniškai mokėtinos sumos
per mėnesį bei 1 kWh kainos apskaičiavimas kiekvieno atvaizduojamo elektros energijos tiekimo
plano atveju ir jų pateikimas Sistemos naudotojui;
15.2. elektros energijos planų įvedimo posistemė, kurios funkcijos:
15.2.1. informacijos apie elektros energijos tiekėjų taikomus tiekimo planus bei papildomos
informacijos (statistinio elektros suvartojimo, likutinio grafiko koeficientų, atskiruose Lietuvos
regionuose taikomų lengvatų) surinkimas. Informacijai surinkti naudojamos dvi formos:
15.2.1.1. forma skirta informaciją surinkti iš visuomeninio elektros energijos tiekėjo;
15.2.1.2. forma skirta informaciją surinkti iš nepriklausomų elektros energijos tiekėjų;
15.2.2. surinktos informacijos perkėlimas į informacijos apdorojimo posistemę;
15.2.3. surinktos informacijos tvarkymas;
15.3. administravimo posistemė, kurios funkcijos:
15.3.1. informacijos teikėjų ir jų pateiktos informacijos administravimas;
15.3.2. Sistemos nustatymų (parametrų) valdymas;
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15.4. informacijos apdorojimo posistemė, kurios pagrindinės funkcijos:
15.4.1. elektros energijos tiekimo planų atrinkimas ir elektros energijos tiekimo kainos
apskaičiavimas pagal elektros energijos tiekimo planų paieškos portale ir elektros energijos planų
įvedimo posistemyje įvestus duomenis;
15.4.2. elektros energijos tiekimo planų paieškos portale pateikiamos statistinės informacijos
apdorojimas bei kaupimas.
V SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS SISTEMOS
DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS
16.
Sistemos duomenys yra vieši ir teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams
asmenims.
17.
Fizinių asmenų duomenys teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu.
18.
Duomenys prašančiajam duomenų gavėjui pagal interneto svetainėje duomenų gavėjų
pateiktas pasirinktų automatinių parametrų užklausas pateikiami vieną kartą tokio turinio ir formos,
kuri jau yra Komisijoje naudojama ir nereikalauja papildomo duomenų apdorojimo.
19.
Duomenys teikiami Sistemos duomenų pagrindu parengiant automatiškai suformuojamą
elektroninę paieškos rezultatų suvestinę ir suteikiant galimybę leidžiamosios kreipties būdu peržiūrėti
paieškos rezultatų suvestinėje pateikiamus duomenis internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais,
suteikiant galimybę juos atsisiųsti ir atsispausdinti.
20.
Sistemos teikiamų duomenų turiniui ar formai neatitinkant duomenų gavėjų poreikių,
duomenų gavėjas informuoja Sistemos valdytoją. Sistemos valdytojas priima sprendimą dėl Sistemos
tobulinimo būtinumo ir apimties bei apie savo sprendimą praneša jį informavusį duomenų gavėją.
21.
Sistemos duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.
22.
Sistemos duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės
valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems
subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių
valdymo įstatymo nustatyta tvarka.
23.
Duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų
subjektas, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis apie tai raštu pranešant
Sistemos tvarkytojai. Sistemos tvarkytoja nedelsdama turi ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius
duomenis ir nedelsdama raštu informuoti apie atliktą ar neatliktą duomenų ištaisymą to pareikalavusį
asmenį.
24.
Priklausomai nuo duomenų gavėjo pasirinktų parametrų, Sistemoje skelbiami Nuostatų
13.1.1, 13.1.8, 13.3.1, 13.3.3–13.3.8, 13.3.10–13.3.14, 13.3.16, 13.3.17, 13.4.4, 13.4.5, 13.5.2, 13.5.4,
13.5.9, 13.5.10, 13.5.13 ir 13.5.14 punktuose nurodyti kaupiami duomenys.
VI SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS SISTEMOS
DUOMENŲ SAUGA
25.
Sistemos duomenų saugą reglamentuoja Sistemos valdytojo tvirtinami duomenų saugos
nuostatai, parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu
Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų
turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų
klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, ir kitais
teisės aktais.
26.
Už Sistemos duomenų saugą atsako Sistemos valdytojas ir Sistemos tvarkytojas.
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27.
Nepriklausomam elektros energijos tiekėjui ar visuomeniniam tiekėjui ištrynus tarifų planą
ar kitą jo pateiktą informaciją, Nuostatų 14.1–14.3 punktuose nurodyti duomenys, išskyrus nurodytus
Nuostatų 13.1.6–13.1.8, 13.2, 13.3.6, 13.3.12, 13.4 ir 13.5 punktuose, duomenų bazėje saugomi 10
metų.
28.
Nuostatų 16 punkte nurodyti duomenys duomenų bazėje saugomi iki kiekvienų metų
sausio mėn. pabaigos.
29.
Pasibaigus Nuostatų 31 ir 32 punktuose nurodytiems terminams, Nuostatų 31 ir
32 punktuose nurodyti Sistemos duomenys sunaikinami remiantis aprašo, patvirtinto Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2013 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-23 „Dėl registro duomenų, registro
informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų perdavimo valstybės archyvams ar jų
sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
30.
Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos direktoriaus patvirtintu 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl bendrųjų
reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.
31.
VKEKK darbuotojai, tvarkantys Sistemoje asmens duomenis, įpareigoti saugoti asmens
duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš
valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
VII SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS SISTEMOS
FINANSAVIMAS
32.
Sistemos kūrimas, priežiūra, palaikymas finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis iš VKEKK asignavimų.
VIII SKYRIUS
ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS SISTEMOS
MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
33.
Sistema modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka.
34.
Jei Sistema likviduojama, joje tvarkomi dokumentai ir duomenys perduodami kitai
informacinei sistemai arba sunaikinami, arba perduodami valstybės archyvui Lietuvos Respublikos
dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35.
Nuostatų reikalavimai yra privalomi visiems Sistemos naudotojams, valdytojui ir
tvarkytojui.
36.
Sistemos naudotojai, pažeidę Nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.

