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Tinklų naudotojo pastabos ir komentarai

1.

Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.7 punktas numato:
Atkreipiame dėmesį, kad delspinigių dydis yra
„Delspinigių dydis už kiekvieną pradelstą dieną, nepagrįstai didinamas lyginant su dabartiniu
proc. – 0,04 proc.“
sutarties variantu, siūlome nebloginti Tinklų
naudotojo padėties ir palikti šiuo metu galiojantį
delspinigių dydį – 0,03 proc.

2.

1.1. <...> Ši Sutartis yra viešoji sutartis, sudaroma
tarp Perdavimo sistemos operatoriaus ir Tinklų
naudotojo
bei
užtikrinanti
vienodas
ir
nediskriminuojančias elektros energijos perdavimo
paslaugos sąlygas visiems Tinklų naudotojams.
Perdavimo
sistemos
operatoriaus
parengtą
standartinę Sutartį pateikia Komisija derinti.
Komisijos suderintos Sutarties Standartinės sąlygos
skelbiamos Perdavimo sistemos operatoriaus
interneto svetainėje www.litgrid.eu. Specialiosios
sąlygos su kiekvienu Tinklų naudotoju pasirašomos
atskirai ir viešai neskelbiamos. Sutarties sąlygos gali
būti keičiamos teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta
tvarka. Jeigu tarp Standartinių sąlygų ir Specialiųjų
sąlygų būtų neatitikimų ar prieštaravimų bus
vadovaujamasi Sutarties Specialiosiomis sąlygomis
ir prie jų pridedamų pasirašytų priedų sąlygomis.

3.

1.5. Perskaičiavimo aktas – tai Elektros energijos Šiame Sutarties punkte aprašomoje „Perskaičiavimo
vartojimo vietos apžiūros aktas arba Atsiskaitymo už aktas“ sąvokoje „Elektros energijos vartojimo vietos

Kaip suprantame, Sutarties Standartinės dalies
sąlygos yra laikomos standartinėmis Sutarties
sąlygomis, tačiau atkreipiame dėmesį, kad
Standartinėse sąlygose yra pateikiama per daug
esminių sąlygų, kurios daro/gali daryti įtaką Tinklų
naudotojo teisėms ir pareigoms. Todėl norėtume,
kad kaip įmanoma daugiau Standartinės dalies
nuostatų būtų perkeliama į Specialiųjų sąlygų dalį,
kad Perdavimo sistemos operatorius ir Tinklų
naudotojas turėtų galimybę derėtis dėl Sutarties
esminių sąlygų.
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LITGRID AB pastabų įvertinimas
atsižvelgta/neatsižvelgta ir komentarai

suvartotą elektros energiją (sutrikus apskaitos apžiūros aktas“
ir „Atsiskaitymo už suvartotą
prietaisų darbui) aktas, <...>.
elektros energiją aktas“ yra rašomi didžiąja raide,
tačiau šios sąvokos nėra įtraukiamos į Sutartį,
siūlytume arba rašyti mažąja raide arba pateikti
nuorodą į teisės aktą ir jo priedą, kuriuo turi
vadovautis šalys.
4.

1.6. Tinklų naudotojo objektas − tinklų naudotojo 1) Sutartyje yra įsivedama sąvoka „Tinklų
nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomas naudotojas“, todėl siūlome pataisyti šiame punkte ir
objektas (statinys, įrenginys, statinių ir įrenginių rašyti sąvoką didžiąja raide.
visuma, esanti vienoje geografinėje vietoje ir
susijusi technologiniais ar kitais procesais),
prijungtas prie elektros energijos perdavimo tinklo,
kuriame vartojama ir (ar) gaminama elektros
energija.

5.

4.3. Perdavimo sistemos operatorius, pasibaigus
Ataskaitiniam laikotarpiui, ne vėliau kaip per 4
(keturias) darbo dienas parengia Perdavimo
paslaugos aktus (toliau – Aktai), kuriuose nurodomi
per Ataskaitinį laikotarpį perduotos ir priimtos
aktyviosios elektros energijos bei reaktyviosios
energijos kiekiai. Tinklų naudotojas turi teisę
nesutikti su Akte nurodytais kiekiais ir per 1 darbo
dieną pateikti pagrįstas pastabas Perdavimo
sistemos operatoriui. Jei Tinklų naudotojas per 5
(penkias) darbo dienas po Ataskaitinio laikotarpio
nėra suderinęs ir patvirtinęs Akto, ar nepateikė
pagrįstų pastabų, tai toks Aktas laikomas suderintu.

Perdavimo paslaugos akto pateikimo terminas yra 4
darbo dienos, o jo suderinimo terminui paliekama tik
1 darbo diena, tačiau siekiant, kad dokumentų
teikimas ir apsikeitimas būtų kuo efektyvesnis,
siūlome trumpinti akto pateikimo terminą iki 2 darbo
dienų ir skirti 2 darbo dienas akto suderinimui.

6.

6.4. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais,
bankiniu pavedimu į Perdavimo sistemos
operatoriaus pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje
nurodytą banko sąskaitą.

Šiuo metu galiojančiame Sutarties variante 6.4
punkte, siekiant aiškumo, buvo aptartas ir bankinių
mokesčių pasiskirstymas tarp šalių atliekant
bankinius pavedimus, todėl siūlome ši patikslinimą
palikti ir įtraukti į Sutartį šią nuostatą: „Banko
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paslaugų mokesčius, susijusius su pinigų pervedimu,
Šalys sumoka pagal SHA principą, t. y. mokėtojas
sumoka visus mokėtojo banko paslaugų mokesčius,
susijusius su išeinančiais pavedimais, o gavėjas
sumoka visus gavėjo banko paslaugų mokesčius,
susijusius su gaunamomis įplaukomis.“
7.

8.2. <...> Tokiais atvejais Operatorius vykdo Tinklų
naudotojų avarinių atjungimų grafiką. Apie
Perdavimo paslaugos teikimo nutraukimo ar
apribojimo, elektros galios apribojimo priežastis
Perdavimo sistemos operatorius turi nedelsdamas
pranešti Tinklų naudotojui.

Šiame Sutarties punkte naudojama sąvoka
„Operatorius“, tačiau visoje Sutartyje yra
naudojama
sąvoka
„Perdavimo
sistemos
operatorius“, todėl siūlome Sutartyje naudoti
vieningą sąvoką – „Perdavimo sistemos operatorius“.

8.

8.7. Perdavimo sistemos operatorius, pranešęs
Tinklų naudotojui prieš 5 (penkias) kalendorines
dienas turi teisę nutraukti ar apriboti Perdavimo
paslaugos teikimą kai elektros energijos kokybės
rodikliai dėl Tinklų naudotojo veikos pakinta taip,
kad gali sutrikdyti elektros energijos perdavimo
tinklų ir (ar) kitų susijusių elektros įrenginių
normalų funkcionavimą ir Tinklų naudotojas,
nenutraukia šios veiklos.

Šiame Sutarties punkte yra naudojama sąvoka
„veika“, kuri yra vartojama netinkamame kontekste,
nes tai reiškia tam tikrą elgesio normą už kurios
nesilaikymą būtų taikoma sankcija, todėl siūlytume
keisti į labiau kontekstą atitinkantį žodį „veikla“.

9.

8.9. Dėl perdavimo tinklų planinių remonto ar
techninės priežiūros darbų (remontinio režimo
įvedimo) didžiausia galima atjungimo trukmė per
kalendorinius metus neturi viršyti Taisyklėse
nurodytų valandų skaičiaus, jei dėl objektyvių
priežasčių nėra reikalingas ilgesnis laikotarpis.
Tinklų naudotojas negali nederinti pagrįstos
trukmės perdavimo tinklų planinių remonto ar
techninės priežiūros darbų.
Apie remontinio režimo įvedimą planinių remontų
atveju ir Perdavimo paslaugos nutraukimą arba

1) Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių
(toliau – Taisyklės) 134.4 punktas aiškiai nurodo:
„operatorius ir vartotojas gali susitarti dėl
objektyviai pagrįstos ir reikalingos ilgesnės nei
Taisyklių 134.1–134.3 punktuose nustatytos elektros
energijos tiekimo nutraukimo trukmės.“
Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu numatytas 8.9
punkto projektas prieštarauja aukščiau minimai
Taisyklių nuostatai, nes eliminuoja galimybę abiem
Šalims konkrečiu atveju susitarti, o numato
vienašališkai Tinklų naudotojui pareigą derinti
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apribojimą Perdavimo sistemos operatorius turi
pranešti Tinklų naudotojui sudarydamas metinį ir
mėnesinį įrenginių atjungimo grafiką, bei
persiųsdamas Tinklų naudotojui paraišką darbams,
kurioje nurodomas Perdavimo paslaugos tiekimo
nutraukimo ar apribojimo laikas, trukmė,
priežastis. Grafikuose bei paraiškose nurodoma
informacijos apimtis bei pateikimo, suderinimo
terminai nurodyti Lietuvos Respublikos Energetikos
ministerijos patvirtintuose Dispečerinio elektros
energetikos sistemos valdymo nuostatuose (aktuali
redakcija).
Apie neplaninius ir avarinius remontus Perdavimo
sistemos operatorius kaip galėdamas anksčiau
praneša Tinklų naudotojui.

planinio remonto ar techninės apžiūros darbų
trukmę. Siūlome keisti šį Sutarties punktą ir jį
išdėstyti taip:
„8.9. Dėl perdavimo tinklų planinių remonto ar
techninės priežiūros darbų (remontinio režimo
įvedimo) didžiausia galima atjungimo trukmė per
kalendorinius metus neturi viršyti Taisyklėse
nurodytų valandų skaičiaus, jei dėl objektyvių
priežasčių nėra reikalingas ilgesnis laikotarpis.
Tinklų naudotojas ir Perdavimo sistemos operatorius
gali susitarti dėl objektyviai pagrįstos ir reikalingos
ilgesnės nei Taisyklėse nustatytos elektros energijos
tiekimo nutraukimo trukmės“.
2) Pažymime, kad šiame Sutarties punkte yra
neaišku, kada Perdavimo sistemos operatorius turi
pranešti Tinklų naudotojui apie remontinio režimo
įvedimą planinių remontų atvejus ir Perdavimo
paslaugos nutraukimą, taip pat neaišku, kada turėtų
pranešti apie pasikeitimus. Tinklų naudotojui ši
informacija yra svarbi planuojant užtikrinanti savo
veiklos tęstinumą.
3) Šiame Sutarties punkte naudojamą terminą „kaip
galėdamas anksčiau“, siūlome keisti į labiau
korektišką nuostatą „nedelsiant“.

10.

8.12. Sutarties
Standartinių
sąlygų
8.1–8.11 Šiame Sutarties punkte naudojamas trumpinys „DV“,
punktuose nurodytais Perdavimo paslaugos teikimo tačiau nėra aišku, kokį terminą jis apibrėžia,
nutraukimo ar ribojimo atvejais Perdavimo sistemos siūlytume patikslinti arba įvesti naują sąvoką.
operatorius Tinklų naudotojui praneša raštu (paštu,
elektroniniu paštu, per kurjerį, faksimiliniu ryšiu ir
vadovaujantis DV nuostatais.
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11.

8.16. Perdavimo sistemos operatorius neatlygina
Tinklų naudotojui jokių Tinklų naudotojo ir (ar)
trečiųjų asmenų nuostolių, patirtų dėl pagrįstų
Perdavimo paslaugos teikimo nutraukimų ar
ribojimų.

Taisyklių XI skyrius apibrėžia „Atsakomybės“ sąlygas
bei konkrečiai nurodo, kokiais atvejais (realiai tik
force majeure atvejais), Perdavimo sistemos
operatorius turi teisę neatlyginti nuostolių.
Atkreipiame dėmesį, kad siūloma Sutarties 8.16
punkto redakcija prieštarauja Taisyklėms, todėl šį
Sutarties punktą siūlome konkrečiai susieti su
Taisyklių nuostatomis ir atsisakyti vertinamojo
pobūdžio sąvokos „<...> dėl pagrįstų Perdavimo
paslaugos teikimo <...>“, kas gali vėliau kelti ginčus
tarp šalių.

12.

8.17. Tinklų naudotojas privalo Perdavimo sistemos
operatoriui atlyginti visus tiesioginius nuostolius,
susijusius su Perdavimo paslaugos nutraukimu ar
ribojimu bei jų atstatymu, kai tai įvyksta dėl Tinklų
naudotojo kaltės arba dėl priežasčių, susijusių su
Valstybinės energetikos inspekcijos kreipimusi.

Šiame Sutarties punkte yra paliktas neapibrėžtumas,
nes nėra numatytos konkrečios priežastys, dėl kurių
Valstybinės
energetikos
inspekcijos
pateiktų
kreipimąsi ir būtų reikalinga atlyginti nuotolius.
Neužtenka tik Valstybinės energetikos inspekcijos
kreipimosi ir tada jau Tinklų naudotojas turi atlyginti
nuostolius, toks kreipimasis turi būti specifinis dėl
tam tikrų priežasčių, kurias prašytume nurodyti
Sutartyje.
Taip pat Sutarties 8.17 punkte numatoma tik vienos
iš Sutarties šalių - Tinklų naudotojo - pareiga
atlyginti nuostolius, yra pažeidžiamas Sutarties šalių
lygiateisiškumo principas, todėl turėtų būti
numatoma ši pareiga abiem šalims.

13.

9.1. Apie
planuojamą
Perdavimo
tinklo Sutartyje yra nėra įsivedama sąvokos „Perdavimo
rekonstravimą plėtrą, susijusias su Tinklų naudotojo tinklas“, todėl siūlome pataisyti šiame punkte ir
objektu,
Perdavimo
sistemos
operatorius rašyti mažąja raide.
informuoja Tinklų naudotoją kaip įmanoma
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anksčiau,
pateikdamas
įgyvendinimo planą.

rekonstrukcijos

14.

10.1.9.
Atsižvelgiant į nustatytus informacinės Šiame Sutarties punkte netinkamai yra nurodomas
saugos reikalavimus bei nepažeisdamas kitų Tinklų linksnis, reikalinga pataisyti ir įrašyti „teisių“. t. y.
naudotojų teises, suteikti galimybę prijungti Tinklų negautos pajamos nėra atlyginamos.
naudotojo duomenų surinkimo informacines
sistemas prie Perdavimo sistemos operatoriaus
elektros apskaitos nuotolinės duomenų nuskaitymo
įrangos ir (ar) Tinklų naudotojo darbuotojams
prisijungimą prie Perdavimo sistemos operatoriaus
informacinės
sistemos,
peržiūrėti
elektros
energijos, susijusios su Sutartimi, valandinius
kiekius.

15.

10.2.3.
Teikti Perdavimo sistemos operatoriui Sutartyje yra įsivedamos sąvokos „Leistinoji naudoti
duomenis apie leistinosios naudoti (pareikštos galia“, „Sutartis“, todėl siūlome pataisyti šiame
sutartyje) galios kiekį kitiems kalendoriniams punkte ir rašyti šias sąvokas didžiąja raide.
metams ir apie planuojamą suvartoti bei gaminti
elektros energijos kiekį kiekvienam mėnesiui per
kitus kalendorinius metus bei kitą informaciją,
reikalingą ilgalaikei plėtrai planuoti, balansavimo
funkcijai ir kitoms Perdavimo sistemos operatoriaus
funkcijoms vykdyti iki einamųjų metų liepos 15 d.;

16.

10.2.8.
Be Perdavimo sistemos operatoriaus
rašytinio sutikimo nekeisti jam priklausančių
įrenginių (elektros tinklo kontrolės, valdymo ar
apsaugos
įrenginių,
informacijos
perdavimo
įrenginių) konfigūracijos, parametrų. Norėdamas
atlikti tokius pakeitimus, Tinklų naudotojas privalo
gauti raštišką Perdavimo sistemos operatoriaus
pritarimą arba projektavimo sąlygas.

Siekiant aiškumo, siūlome patikslinti:
„10.2.8. Be Perdavimo sistemos operatoriaus
rašytinio sutikimo nekeisti Perdavimo sistemos
operatoriui priklausančių įrenginių (elektros tinklo
kontrolės <…>.“
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18.

10.3. Tinklų naudotojas be Perdavimo sistemos Sutarties 10.2.8 punktas yra toks pats kaip 10.3
operatoriaus rašytinio sutikimo neturi teisės keisti punktas, todėl siūlome palikti tik vieną.
jam priklausančių įrenginių (elektros tinklo
kontrolės, valdymo ar apsaugos įrenginių,
informacijos perdavimo įrenginių) konfigūracijos,
parametrų. Norėdamas atlikti tokius pakeitimus,
Tinklų naudotojas privalo gauti raštišką Perdavimo
sistemos operatoriaus pritarimą arba projektavimo
sąlygas.

19.

11.3. Jeigu Perdavimo sistemos operatoriaus
reikalavimu Tinklų naudotojas nepateikė tinkamos
prievolių
įvykdymo
užtikrinimo
garantijos,
Perdavimo sistemos operatorius turi teisę, raštu
įspėjęs Tinklų naudotoją prieš 10 (dešimt)
kalendorinių dienų, nutraukti ar apriboti Perdavimo
paslaugos teikimą.

Atsižvelgiant
į tai, kad Sutarties 11.1 punkte
nurodoma galimybė pateikti ne tik garantiją, bet ir
pervesti pinigines lėšas į Perdavimo sistemos
operatoriaus banko sąskaitą, tai siūlome papildyti šį
punktą ir išdėstyti taip:
„11.3.
Jeigu Perdavimo sistemos operatoriaus
reikalavimu Tinklų naudotojas nepateikė tinkamos
prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos: banko
garantijos arba nepervedė pinigų į Perdavimo
sistemos operatoriaus sąskaitą piniginių lėšų,
Perdavimo sistemos operatorius turi teisę, raštu
įspėjęs Tinklų naudotoją prieš 10 (dešimt)
kalendorinių dienų, nutraukti ar apriboti Perdavimo
paslaugos teikimą.

20.

12.2. Šalis atsako prieš kitą Šalį už jai ir/ ar
tretiesiems asmenims padarytą žalą ir nuostolius dėl
Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar jų
netinkamo vykdymo, Šalių atsakomybė ribojama
tiesioginiais nuostoliais, t. y. negautos pajamos
nėra atlyginamos.

Sutartinė civilinė atsakomybė galima tik dėl kitos
šalies kaltų veiksmų, todėl siūlome papildyti, kad
būtų daugiau aiškumo, kad eliminuojami atvejai,
kada būtų reikalaujama nuostolių už žalą atsiradusią
be kitos šalies kaltės.
Siūloma šį punktą išdėstyti taip:
Šalis atsako prieš kitą Šalį už jai ir/ ar tretiesiems
asmenims padarytą žalą ir nuostolius dėl kitos šalies
kaltų veiksmų, Šalių atsakomybė ribojama
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tiesioginiais nuostoliais, t. y. negautos pajamos nėra
atlyginamos.
21.

15.1. Sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatos,
įskaitant prie Sutarties pridedamus priedus: Priedą
Nr.1, Priedą Nr.2, Priedą Nr.3, Priedą Nr.5, Priedą
Nr.7, Priedą Nr.9 ir Priedą Nr.10, gali būti keičiamos
rašytiniu abiejų Šalių susitarimu (pasirašant
susitarimą prie šios Sutarties).

Siūlome patogumo ir efektyvumo tikslais, numatyti,
kad šalys apie pasikeitusią informaciją Priede Nr. 7
informuotų viena kitą raštu ir nereiktų sudaryti
atskiro susitarimo.

22.

15.4. Nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo
termino ar Šalių susitarimo, Sutartis automatiškai
nustoja galios šiais atvejais:
15.4.1.
Teisės norminiuose aktuose nustatyta
tvarka Perdavimo sistemos operatoriui netekus
licencijos elektros energijos perdavimo veiklai
vykdyti;
15.4.2.
Vienai iš Šalių tapus nemokia ar
paskelbus Šalies bankroto ar likvidavimo procedūrą,
Tinklų naudotojui netekus elektros energijos
skirstymo veiklos licencijai ar dėl kitų priežasčių,
dėl kurių Šalis netenka teisės vykdyti ūkinękomercinę veiklą;
15.4.3.
Kitais norminiuose teisės aktuose
nustatytais atvejais.

Atkreipiame dėmesį, kad Sutarties 15.4.3 punkte
numatomas neapibrėžtumas, nes nėra pateikiamas
baigtinis Sutarties automatiško nutraukimo atvejų
sąrašas. Kadangi Sutarties pasibaigimo atvejai yra
esminės Sutarties sąlygos, siūlome atsisakyti
neapibrėžtumo ir palikti tik išsamų konkrečių atvejų
sąrašą.

23.

15.5. Šalis, sužinojusi apie Sutarties Standartinių Šioje Sutarties sąlygoje yra pateikiama nuoroda į
sąlygų 15.5 punkte nurodytas aplinkybes, privalo neteisingą punktą, siūlome pataisyti ir nurodyti 15.4
nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip punktą.
per 2 (dvi) darbo dienas, raštu informuoti kitą Šalį
apie susidariusias aplinkybes.
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