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VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO
ELEKTROS SKYRIUS
Teikti Tarybos posėdžiui
Tarybos nariai
PAŽYMA
DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS
PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ
DERINIMO
2020 m.

d. Nr. O5EVilnius

2020 m. gegužės 15 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo
Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių
pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatos, numatančios, kad skirstomųjų tinklų
operatorius ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d. turi parengti ir su Valstybine energetikos
reguliavimo taryba (toliau – Taryba) suderinti elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo
sutarčių standartines sąlygas ir jas paskelbti savo interneto svetainėje.
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) 2020 m. balandžio 21 d. raštu
Nr. SD-3821 „Dėl persiuntimo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų derinimo“ (reg. Nr.
R1-5592) pateikė Tarybai derinti elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam
tiekėjui sutarties standartinių sąlygų projektą (toliau – Projektas I) ir elektros energijos perdavimo
paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties standartinių sąlygų projektą (toliau – Projektas II).
Taryba, atsižvelgdama į tai, kad Projektą I ir Projektą II sudaro standartinės sąlygos, kuriose
nustatomos sutarties sudarymo, nutraukimo, atsiskaitymo už suteiktas paslaugas, persiuntimo ir (ar)
tiekimo nutraukimo ar atnaujinimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos bei kitos bendrosios sąlygos ir
jos bus skelbiamos viešai, bei vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo
konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų
taisyklių patvirtinimo“, 2020 m. balandžio 27 d. raštu Nr. R2-(E)-2118 „Dėl elektros energijos
persiuntimo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų derinimo“ ir 2020 m. balandžio 28 d.
raštu
Nr. R2-(E)-2142 „Regarding public consultation on the harmonization of the standard terms and
conditions of the electricity transportation service contract“ informavo suinteresuotąsias šalis, jog
Projektas I ir Projektas II nuo 2020 m. balandžio 29 d. iki 2020 m. gegužės 13 d. paskelbti viešajai
konsultacijai Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Tarybos interneto
svetainėje www.vert.lt.
UAB „Imlitex“ 2020 m. balandžio 30 d. el. laišku (reg. Nr. R1-6058), Valstybinė vartotojų
teisių apsaugos tarnyba 2020 m. gegužės 12 d. raštu Nr. 4E-11991 „Dėl teisės akto projekto
derinimo“ (reg. Nr. R1-6715), UAB „Enefit“ 2020 m. gegužės 12 d. raštu „Dėl elektros energijos
persiuntimo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų derinimo“ (reg. Nr. R1-6766), UAB
„Elektrum Lietuva“ 2020 m. gegužės 13 d. raštu „Dėl pastabų projektui Nr. 20-6253 pateikimo“
(reg. Nr. R1-6862) ir UAB „Ignitis“ 2020 m. gegužės 14 d. raštu Nr. SD-2020/206 „Ignitis pastabos
ESO persiuntimo sutarčiai“ (reg. Nr. R1-6898) pateikė pastabas Projektui I, o AB „Panevėžio
energija“ 2020 m. gegužės 6 d. raštu Nr. S10-010-0735 „Dėl elektros energijos persiuntimo
paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties“ (reg. Nr. R1-6326), 2020 m. gegužės 8 d. raštu
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„Pastabos VERT persiuntimo sutarčiai_priedoNr1_papildymas“ (reg. Nr. R1-6440), AB „Ignitis
gamyba“ 2020 m. gegužės 12 d. raštu Nr. SD-206 „Dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos
teikimo sutarties standartinių sąlygų derinimo“ (reg. Nr. R1-6809), UAB „Elektrum Lietuva“ 2020
m. gegužės 14 d. raštu „Sutarties su nebuitiniais klientais standartinių sąlygų derinimas (projektas
Nr. 20-6254) / Elektrum komentarai“ (reg. Nr. R1-6899), Lietuvos Respublikos energetikos
ministerija 2020 m. gegužės 26 d. el. laišku (reg. Nr. R1-7404) pateikė pastabas ir pasiūlymus
Projektui II. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2020 m. gegužės 8 d. raštu Nr. 4E-11655
„Dėl teisės akto projekto derinimo“ (reg. Nr. R1-6489) informavo, jog, pagal kompetenciją
įvertinusi Projektą II, pastabų ir pasiūlymų neturi.
Gautas pastabas ir pasiūlymus Taryba 2020 m. gegužės 19 d. raštu Nr. R2-(E)-2943 „Dėl
elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų derinimo“ persiuntė
Bendrovei įvertinti. Bendrovė patikslino Projektą I ir Projektą II ir 2020 m. birželio 29 d. raštu
Nr. SD-6251 „Dėl persiuntimo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų derinimo“ (reg. Nr.
R1-8709) pateikė pastabų įvertinimą bei Bendrovės generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 29 d.
sprendimu Nr. 20ITA-135 „Dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam
klientui sutarties šablono patvirtinimo“ patvirtintą Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo
nebuitiniam klientui sutarties šabloną (toliau – Sutartis I) ir Bendrovės generalinio direktoriaus
2020 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 20ITA-136 „Dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos
teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties šablono patvirtinimo“ patvirtintą Elektros energijos
persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties šabloną (toliau – Sutartis II).
Suinteresuotų šalių teiktos pastabos bei jų vertinimas pateikti Bendrovės 2020 m. birželio 29 d.
Projekto I bei 2020 m. birželio 29 d. Projekto II derinimo pažymose (žr. priedą Nr. 3 ir priedą Nr.
4).
Bendrovė, įvertinusi suinteresuotų šalių pateiktas pastabas bei pasiūlymus ir atsižvelgdama į
Projektui I pateiktų pastabų mastą ir pobūdį, 2020 m. birželio 15 d. organizavo viešąją diskusiją,
kurios metu buvo aptartos esminės Projekto I sąlygos. Atsižvelgdama į rinkos dalyvių lūkesčius ir
išsakytas pastabas, Bendrovė papildomai apsvarstė ir pakoregavo Projekto I ir Projekto II sąlygas.
Sutartyje I atlikti šie pakeitimai:
1. Sumažinti reikalavimai mokėjimo dokumentų turiniui (Sutarties I 4.6.4 p.);
2. Pakeisti atsiskaitymo už persiuntimo ir kitas paslaugas terminai (Sutarties I 4.6.2 p.);
3. Sumažinti prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių dydžio reikalavimai (Sutarties I
7 skyrius);
4. Patikslinta prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės panaudojimo tvarka (Sutarties I
6.10 p.);
5. Patikslinta papildomų paslaugų teikimo tvarka (Sutarties I priedas Nr. 1) ir kita.
Sutartyje II atlikti šie pakeitimai:
1. Patikslinti Sutarties II 13, 14.4, 27.3, 27.4 ir 28.2 punktai;
2. Pakoreguotas Sutarties II priedas Nr. 1 (panaikinta skiltis „Objekto charakteristika“).
Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius (toliau – Elektros skyrius),
vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata Tarybai
užtikrinti konkurenciją tarp elektros energijos rinkos dalyvių, atskirų rinkos dalyvių ir vartotojų
nediskriminavimą bei nustatytos kokybės paslaugų teikimą vartotojams bei šio tikslo įgyvendinimui
suteiktomis funkcijomis, įvertino pateiktą Sutartį I ir Sutartį II (su priedais) ir nenustatė aplinkybių,
dėl kurių galėtų būti diskriminuojami elektros energijos rinkos dalyviai, taikant Sutarties I ar
Sutarties II nuostatas.
Atkreiptinas dėmesys, jog Elektros skyrius, vadovaudamasis Teisės aktų projektų rengimo
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23
d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, bei
tikrindamas Bendrovės pateiktą Sutartį I ir Sutartį II, atliko redakcinio pobūdžio pakeitimus, kad
teisės aktas atitiktų bendrinės lietuvių kalbos normas (buvo redaguojama lygiuotė, šriftas ir pan.).
Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, Elektros skyrius siūlo Tarybai pritarti pateiktiems
nutarimo projektams.
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PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos
persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų derinimo“
projektas, 19 lapų.
2. Tarybos nutarimo „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos
persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties standartinių sąlygų derinimo“
projektas, 25 lapai.
3. Bendrovės 2020 m. birželio 29 d. Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo
nepriklausomam tiekėjui sutarties sąlygų projekto derinimo pažyma, 78 lapai.
4. Bendrovės 2020 m. birželio 29 d. Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo
nebuitiniam klientui sutarties sąlygų projekto derinimo pažyma, 11 lapų.
Vyr. specialistė, laikinai vykdanti
Elektros skyriaus vedėjo funkcijas
Į posėdį kviečiami:
1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba;
3. AB „Energijos skirstymo operatorius“;
4. UAB „Ignitis“;
5. UAB „Elektrum Lietuva“;
6. UAB „Enefit“;
7. UAB „Imlitex“;
8. UAB „Axton ommodities“;
9. UAB „Prekybos namai Giro“;
10. UAB „Vilniaus energija“;
11. AB „Achema“;
12. AB „INTER RAO Lietuva“;
13. AB „ORLEN Lietuva“;
14. UAB „Energijos sistemų servisas“;
15. UAB „Dirbtinis pluoštas“;
16. UAB „Fortis Energy“;
17. UAB „Serveka energy“;
18. UAB „Renerga“;
19. UAB „TC Holding“;
20. UAB „Energijos kodas“;
21. UAB „Marisa“;
22. UAB „One Energy“;
23. AB „Panevėžio energija“;
24. UAB „Vikonda;
25. UAB „Vakarų techninė tarnyba“;
26. „Nordic Power Management“;
27. UAB „Nominus“;
28. AB „Akmenės cementas“;
29. Litenergy, UAB;
30. UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, el. p. info@kte.lt;
31. UAB „Gintaro energija“;
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32. UAB „Vaizga“;
33. UAB „ELENER“;
34. UAB Energijos tiekimo centras;
35. UAB „Kodiani elektros tiekimas“;
36. UAB „ENERTY“;
37. VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla;
38. UAB „Energijos prekyba“;
39. ALPIQ ENERGY SE;
40. UAB „Metaloidas“,;
41. AB „Ignitis gamyba“;
42. UAB „Green Genius“;
43. UAB „Energidas“;
44. UAB „Vilniaus šilumos tinklai“;
45. UAB „Scener“;
46. UAB „Dainavos elektra“;
47. UAB „Inservis“;
48. UAB „Berlainių vėjas“;
49. UAB „Abotis“;
50. UAB „Relektra“;
51. UAB „Energridas“;
52. UAB „Arontera“;
53. UAB „Amika LT“, el. p. info@amika.lt;
54. UAB „Denvola“;
55. UAB „KARDOS“;
56. UAB „Grunis“;
57. UAB „Inregnum“;
58. UAB „Aiveks“;
59. UAB „EG Energija“;
60. UAB „DASMA“ ir partneriai;
61. UAB „DOMIMAKS“;
62. R. Strigūno įmonė „DASMA“;
63. UAB „Deimgvida“;
64. UAB „ST energija“;
65. UAB „VILIMONTA“;
66. AXPO Nordic, AS;
67. Eesti Energia AS;
68. Energy Supply EOOD;
69. EDF Trading Limited;
70. DANSKE COMMODITIES A/S;
71. ČEZ, a. s.;
72. In Commodities A/S;
73. SIA AJ Power;
74. En. Slovensko s.r.o.;
75. „SPECTRUM BALTIC“ SIA;
76. FuseBox OU;
77. PowerMart ApS.

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS
PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEPRIKLAUSOMAM TIEKĖJUI SUTARTIES
STANDARTINIŲ SĄLYGŲ DERINIMO
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies
13 punktu bei atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. balandžio 21 d. raštą
Nr. SD-3821 „Dėl persiuntimo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų derinimo“
(reg. Nr. R1-5592), 2020 m. birželio 29 d. raštą Nr. SD-6251 „Dėl persiuntimo paslaugos teikimo
sutarties standartinių sąlygų derinimo“ (reg. Nr. R1-8709) ir Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.
d.
pažymą Nr. O5E- „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo
paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų derinimo“, Taryba n u t a r i a:
Derinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktą elektros energijos persiuntimo
paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutartį su priedais (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

SUDERINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m.
d. nutarimu Nr. O3EPATVIRTINTA
AB ,,Energijos skirstymo operatorius“
Generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 29 d.
sprendimu Nr. 20ITA-136
ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO
NEPRIKLAUSOMAM TIEKĖJUI SUTARTIS
[metai] m. [mėnuo] [diena] d.
Vilnius
AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti
akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas <.....>, registruotos buveinės adresas <......>, LT-<....>
Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, veikianti kaip
skirstomųjų tinklų operatorius (toliau – Operatorius, ESO), atstovaujama [pareigos] [vardas
pavardė], [veikiančio / veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas],
[pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti [teisinė forma], juridinio
asmens kodas [kodas], registruotos buveinės adresas [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre, veikianti kaip nepriklausomas tiekėjas (toliau – Tiekėjas),
atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio / veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo
pagrindas],
toliau kartu vadinamos Šalimis ir kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Elektros energijos
persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutartį (toliau – Sutartis), kuri susideda iš
Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų ir sudaro vientisą ir nedalomą visumą:

I.

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO
NEPRIKLAUSOMAM TIEKĖJUI SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS
1 (vienas) kalendorinis mėnuo
TIEKĖJAS ATSISKAITYMO UŽTIKRINIMUI NAUDOJA PRIEVOLIŲ
UŽTIKRINIMO PRIEMONĘ:
1) banko garantija; 2) piniginis užstatas (avansinis (išankstinis) mokėjimas);
[nurodyti]
3) banko garantija kombinuota/suderinta su piniginiu užstatu (avansiniu
(išankstiniu) mokėjimu).
TIEKĖJO PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ YRA PRIDEDAMA
PRIE SUTARTIES
[paliekamas įrašas TAIP arba NE] Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną ir laikoma
SUTARTIES GALIOJIMAS
sudaryta neterminuotam laikui.
KITOS SĄLYGOS

1. Šiai Sutarčiai taikomos Sutarties Bendrosios sąlygos, kurios yra viešai skelbiamos interneto
svetainėje www.eso.lt;
2. Pasirašydamas šią Sutartį Tiekėjas patvirtina, kad su Sutarties Bendrosiomis ir Specialiosiomis
sąlygomis yra susipažinęs, Sutarties sąlygos Tiekėjui yra aiškios, suprantamos ir su jomis Tiekėjas
sutinka.
SUTARTIES PRIEDAI. Priedas Nr. 1. Duomenų mainų reglamentas.
ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:
OPERATORIUS

II.

TIEKĖJAS

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO
NEPRIKLAUSOMAM TIEKĖJUI SUTARTIES
BENDROSIOS SĄLYGOS

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Ši Sutartis nustato Šalių teises ir pareigas bei bendradarbiavimo principus Operatoriui teikiant
elektros energijos persiuntimo paslaugą (toliau – persiuntimo paslauga) ir (ar) kitas šioje
Sutartyje numatytas arba Šalių sutartas paslaugas, kuriomis naudojasi prie Operatoriaus
valdomų skirstomųjų elektros energijos tinklų prijungti ir su Tiekėju elektros energijos
pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį sudarę elektros energijos
vartotojai, įskaitant gaminančius vartotojus (toliau – Tiekėjo vartotojai).
1.2. Ši Sutartis susideda iš Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų ir sudaro vientisą ir nedalomą
visumą. Specialiosios sąlygos su kiekvienu Tiekėju pasirašomos atskirai ir viešai
neskelbiamos. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta
tvarka. Jeigu tarp Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų būtų neatitikimų ar prieštaravimų,
bus vadovaujamasi Sutarties Specialiosiomis sąlygomis ir pridedamų pasirašytų priedų
sąlygomis.
1.3. Ši Sutartis taip pat nustato informacijos tarp Šalių apsikeitimo principus, procedūras ir
reikalavimus, kitus Šalių tarpusavio santykius keičiantis Bendrųjų sąlygų 1.1 papunktyje
nurodytų paslaugų teikimui būtinais duomenimis (Sutarties priedas Nr. 1). Siekiant šios
Sutarties tinkamo įgyvendinimo, Operatorius ir Tiekėjas susitaria sudaryti papildomą
susitarimą, kuriame nustatys Operatoriaus informacinių sistemų naudojimosi tvarką ir
sąlygas.
1.4. Sutarties Šalims yra žinoma, kad elektros energijos persiuntimo santykius, be šios Sutarties,
taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nutarimai,
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau – EETNT) bei kiti teisės aktai.
Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms šioje Sutartyje nustatytus
Šalių teisinius santykius ir iš jų kylančias Šalių teises bei pareigas, pasikeitus taip, kad šios

Sutarties sąlygos neatitinka teisės aktų nuostatų, Šalių tarpusavio santykiams, teisėms ir
pareigoms taikomos pasikeitusių teisės aktų nuostatos.
2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Šia Sutartimi Šalys susitaria, kad Operatorius teiks Tiekėjo vartotojams persiuntimo paslaugą,
tai yra užtikrins elektros energijos persiuntimą skirstomaisiais tinklais iki Operatoriaus ir
Tiekėjo vartotojų elektros tinklų nuosavybės ribos, o Tiekėjas, organizuojantis šios paslaugos
teikimą Tiekėjo vartotojams, atsiskaitys už šią paslaugą Operatoriui Sutartyje nustatyta
tvarka.
2.2. Šia Sutartimi Operatorius taip pat įsipareigoja Tiekėjo prašymu nutraukti elektros energijos
persiuntimą ir (arba) atnaujinti persiuntimą konkrečiam Tiekėjo vartotojui bei nurašyti pas
konkretų Tiekėjo vartotoją įrengto elektros apskaitos prietaiso rodmenis EETNT nustatytais
atvejais ir tvarka.
2.3. Šalys turi teisę susitarti ir dėl kitų, šioje Sutartyje nenumatytų, paslaugų teikimo ir dėl to
sudaryti atskirą susitarimą.
3.
ATSISKAITYMO TVARKA
3.1. Tiekėjas už Operatoriaus Tiekėjo vartotojams suteiktas persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas
paslaugas atsiskaito Operatoriui pagal Operatoriaus Tiekėjui pateiktą mokėjimo dokumentą
šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Šalys susitaria, jog Tiekėjo vartotojai už jiems Operatoriaus
suteiktą persiuntimo paslaugą atsiskaito tiesiogiai su Tiekėju sudarytose elektros energijos
pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
4.
ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4.1. Vykdydamos Sutartį Šalys turi vadovautis sąžiningumo ir atsakingumo principais bei
atsižvelgti į viena kitos interesus ir teises bei teisės aktuose nustatytas teisės, pareigas bei
funkcijas.
4.1. Šalys įsipareigoja laikyti konfidencialia visą kitos Šalies neviešo pobūdžio informaciją,
įskaitant informaciją apie Operatoriaus naudojamas saugumo sistemas užtikrinant tvarkomų
asmens duomenų apsaugą ir saugumą, nepriklausomai nuo to, ar Operatorius nurodė, kad
tokie duomenys yra konfidencialūs, ar ne. Kiekviena Šalis įsipareigoja laikytis asmens
duomenų apsaugos reikalavimų, bei, kiek tai priklauso nuo kiekvienos Šalies individualiai,
imtis visų organizacinių ir techninių priemonių apsaugoti asmens duomenis ir užtikrinti tokių
duomenų mainų saugumą.
4.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti savalaikį, kokybišką ir tinkamą licencijoje / leidime apibrėžtos
veiklos vykdymą, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.
4.3. Vykdydamos Sutartį, Šalys gali pasitelkti trečiųjų asmenų pagalbą tinkamam savo veiklos ir
šios Sutarties vykdymui užtikrinti, jei to nedraudžia galiojantys teisės aktai. Pasitelktiems
tretiesiems asmenims turi būti taikomi tokie patys duomenų apsaugos įsipareigojimai, kaip
nustatyti Operatoriui bei Teikėjui šioje Sutartyje ir jos prieduose.
4.4. Jei pasitelktas trečiasis asmuo nesilaiko teisės aktų arba nevykdo jam nustatytų įpareigojimų,
numatytų jo sutartyje su Tiekėju ir (arba) Operatoriumi, Tiekėjas ir (arba) Operatorius išlieka
visiškai atsakingas vienas prieš kitą už pasitelkto trečiojo asmens įsipareigojimų vykdymą, ar
nevykdymą pagal teisės aktus arba sudarytą Sutartį.
4.5. Operatoriaus pareigos:
4.5.1. užtikrinti Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią persiuntimo paslaugą Tiekėjo
vartotojų objektams;

4.5.2. ne vėliau kaip iki 4 (ketvirtos) mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, darbo dienos
pateikti duomenis Tiekėjui apie Tiekėjo vartotojams suteiktos persiuntimo paslaugos ir (ar)
kitų paslaugų apimtis;
4.5.3. ne vėliau kaip iki 7 (septintos) mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, darbo dienos
pateikti Tiekėjui mokėjimo dokumentą už Tiekėjo vartotojams suteiktą persiuntimo paslaugą
ir (ar) kitas paslaugas;
4.5.4. Tiekėjo prašymu nutraukti ar apriboti persiuntimo paslaugą Tiekėjo vartotojams teisės
aktuose nustatytais atvejais ir terminais;
4.5.5. atlikti planinį, o Tiekėjo atskiru prašymu – neplaninį Tiekėjo nurodytų Tiekėjo vartotojų
elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą;
4.5.6. Tiekėjo vartotojui keičiant tarifą ar tarifo planą, atlikti elektros apskaitos prietaisų keitimą ar
perparametravimą;
4.5.7. diegti, naudoti ir prižiūrėti Operatoriui priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos
elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti pas Tiekėjo vartotojus esančius
elektros apskaitos prietaisus ir jų prijungimo schemoje naudojamus įrenginius ir įtaisus:
įrengti, keisti bei pateikti metrologinei patikrai elektros apskaitos prietaisus ir srovės
matavimo transformatorius, kurie yra Operatoriaus nuosavybė. Įgyvendindamas šias prievoles
Operatorius gali įdiegti Tiekėjo vartotojui galios ribojimo priemones, kurios neleistų viršyti
Tiekėjo vartotojui suteiktos leistinosios naudoti galios;
4.5.8. Tiekėjo vartotojo reikalavimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
nuostolių vertės ir reikalavimo pagrįstumo nustatymo dienos atlyginti Tiekėjo vartotojo
patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius kai dėl Operatoriaus pareigų ir funkcijų nevykdymo
arba netinkamo vykdymo Tiekėjo vartotojui nutraukiama ar apribojama persiuntimo paslauga
arba elektros energijos kokybės parametrai persiuntimo paslaugos vietoje neatitinka nustatytų
norminių teisės aktų reikalavimų, išskyrus EETNT ir kituose teisės aktuose nustatytus
atvejus, kai už persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimą Operatorius neatsako.
Šiame punkte nurodyti Tiekėjo gauti Tiekėjo vartotojų reikalavimai ir (ar) skundai bei (ar)
kreipimaisi perduodami nagrinėti Operatoriui apie tai pranešant Tiekėjo vartotojui tokiu būdu,
kuriuo buvo gautas konkretus Tiekėjo vartotojo reikalavimas ir (ar) skundas bei (ar)
kreipimasis. Operatoriui perduoti Tiekėjo vartotojų reikalavimai ir (ar) skundai bei (ar)
kreipimaisi nagrinėjami Operatoriaus interneto svetainėje viešai skelbiama skundų
nagrinėjimo tvarka;
4.5.9. Tiekėjo reikalavimu, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo nuostolių
vertės ir reikalavimo pagrįstumo nustatymo dienos, kompensuoti Tiekėjo tiesioginius
nuostolius, patirtus dėl Operatoriaus pareigų bei funkcijų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
4.5.10. Tiekėjo reikalavimu, sumokėti Tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius už šioje Sutartyje
nurodytų piniginių prievolių Tiekėjui neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Nurodyto dydžio
delspinigiai skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę
dieną;
4.5.11. užtikrinti, kad Tiekėjo vartotojams teikiamos elektros energijos persiuntimo paslaugos
kokybė atitiktų Sutarties bei galiojančių Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus;
4.5.12. užtikrinti, kad Tiekėjas vienodomis sąlygomis su kitais tiekėjais galės tiekti elektros energiją
savo vartotojams Operatoriaus valdomais elektros tinklais;
4.5.13. šioje Sutartyje numatyta tvarka teikti informaciją Tiekėjui apie Operatoriaus atliktus
vartotojų elektros apskaitos prietaisų rodmenų patikrinimų rezultatus, pačių vartotojų
Operatoriui deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei kitą Tiekėjo prašomą
informaciją, būtiną teisės aktuose nustatytų Tiekėjo funkcijų vykdymui;

4.5.14. teisės aktuose nustatyta tvarka informuoti Tiekėjo vartotojus apie planuojamus ir
neplanuotus elektros tiekimo sutrikimus, sutrikimų priežastis ir sutrikimų pašalinimo
terminus;
4.5.15. esant rašytiniam ar elektroninių ryšių priemonėmis pateiktam vartotojo sutikimui ir Tiekėjo
prašymui, pateikti Tiekėjui vartotojo elektros energijos suvartojimo duomenis, kurie
naudojami pasiūlymui dėl elektros energijos tiekimo bei kitų su elektros energijos tiekimu
susijusių energijos sprendimų suformuoti ir pateikti vartotojui;
4.5.16. tais atvejais, kai Tiekėjo vartotojai iš anksto nepraneša apie laikiną nevartojimą bei
nedeklaruoja rodmenų, įvertinti patiektos elektros energijos kiekį kitais teisės aktuose
nurodytais būdais ir perduoti šiuos duomenis Tiekėjui;
4.5.17. konsultuoti Tiekėją jam nagrinėjant Tiekėjo vartotojų pretenzijas, skundus, ginčus bei teikti
įrodymus ta apimtimi, kiek tai susiję su Operatoriaus funkcijų, vykdant šią Sutartį, vykdymu.
4.6. Tiekėjas įsipareigoja:
4.6.1. šioje Sutartyje numatyta tvarka teikti informaciją Operatoriui apie Tiekėjo vartotojų Tiekėjui
deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei kitą Operatoriaus prašomą informaciją,
būtiną teisės aktuose nustatytų Operatoriaus funkcijų vykdymui;
4.6.2. apmokėti už Tiekėjo vartotojams per ataskaitinį laikotarpį suteiktą persiuntimo paslaugą, taip
pat už kitas paslaugas pagal Operatoriaus pateiktą mokėjimo dokumentą. Už per ataskaitinį
laikotarpį nebuitiniams Tiekėjo vartotojams suteiktą persiuntimo paslaugą Tiekėjas sumoka
ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kito ataskaitinio laikotarpio dienos. Už per ataskaitinį
laikotarpį buitiniams Tiekėjo vartotojams suteiktą persiuntimo paslaugą, taip pat už kitas
pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas Tiekėjas atsiskaito iki priešpaskutinės kito ataskaitinio
laikotarpio dienos. Jei mokėjimo diena sutampa su nedarbo ar valstybinės šventės diena,
mokėjimas atliekamas paskutinę darbo dieną, einančią prieš nedarbo ar valstybinės šventės
dieną;
4.6.3. neatsiskaitęs už persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas Šalių sutartas paslaugas Sutartyje nustatyta
tvarka, sumokėti Operatoriui 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku
nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Tiekėjas, gavęs mokėjimo
dokumentą, delspinigius privalo sumokėti kartu su po delspinigių priskaičiavimu mokama
įmoka už persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas Šalių sutartas paslaugas, suteiktas per ataskaitinį
laikotarpį;
4.6.4. už Tiekėjo vartotojui suteiktą persiuntimo paslaugą išrašyti Tiekėjo vartotojui mokėjimo
dokumentą savo vardu ir sąskaitą. Tiekėjas turi užtikrinti, kad, be teisės aktuose nurodytos
privalomos informacijos, Tiekėjo vartotojui teikiamame mokėjimo dokumente ir (arba) jo
prieduose būtų nurodyta informacija apie kiekvieną Tiekėjo vartotojo objektą, atskiriant
duomenis, susijusius su persiuntimo paslauga, nuo duomenų, susijusių su elektros tiekimu.
5. PERSIUNTIMO IR KITŲ PASLAUGŲ KAINA
5.1. Už Tiekėjo vartotojams suteiktą persiuntimo paslaugą, taip pat už kitas Tiekėjui ir (ar)
Tiekėjo vartotojams suteiktas su elektros energijos persiuntimu susijusias paslaugas, įskaitant
viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (toliau – VIAP), Tiekėjas atsiskaito su
Operatoriumi teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotomis ir/ar viešai paskelbtomis kainomis.
5.2. Pasikeitus persiuntimo paslaugos kainai, naujoji persiuntimo paslaugos kaina įsigalioja ir
tampa privaloma Sutarties šalims nuo teisės aktuose nurodytos datos. Apie persiuntimo
paslaugos kainos pakeitimą Operatorius papildomai skelbia viešai savo interneto svetainėje ir
kitomis priemonėmis.
5.3. Už kitas Operatoriaus suteiktas paslaugas Tiekėjas atsiskaito Operatoriaus nustatytais arba su
Taryba suderintais (jei tokią pareigą nustato teisės aktai) įkainiais, kurie skelbiami viešai
Operatoriaus interneto svetainėje.

6.
PERSIUNTIMO PASLAUGOS KIEKIO NUSTATYMO IR ATSISKAITYMO TVARKA
6.1. Tiekėjo vartotojams suteiktos persiuntimo paslaugos kiekis nustatomas pagal pas Tiekėjo
vartotojus įrengtų elektros apskaitos prietaisų rodmenis, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka
Tiekėjo vartotojai deklaruoja Tiekėjui. Tiekėjo vartotojai turi teisę deklaruoti elektros
apskaitos prietaisų rodmenis ir Operatoriaus savitarnos svetainėje. Tais atvejais, kai Tiekėjo
vartotojai elektros apskaitos prietaisų rodmenis deklaruoja tiek Tiekėjui, tiek Operatoriui,
suteiktos persiuntimo paslaugos kiekis nustatomas vadovaujantis vėliau deklaruotais elektros
energijos apskaitos prietaisų rodmenimis. Tiekėjo vartotojų Tiekėjui deklaruotus elektros
apskaitos prietaisų rodmenis Tiekėjas perduoda Operatoriui. Kai Tiekėjo vartotojams
suteiktos persiuntimo paslaugos kiekiui nustatyti nėra deklaruotų elektros apskaitos prietaisų
rodmenų, persiųstos elektros energijos kiekį Operatorius nustato kitais teisės aktuose
nurodytais būdais.
6.2. Operatorius pateikia Tiekėjui mokėjimo dokumentą:
6.2.1. už per ataskaitinį laikotarpį Tiekėjo vartotojams suteiktą persiuntimo paslaugą. Operatoriaus
suteiktos persiuntimo paslaugos kiekis nustatomas pagal Tiekėjo vartotojų Tiekėjui ir (ar)
Operatoriui deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis ar kitais teisės aktuose
numatytais patiektos elektros energijos kiekio nustatymo būdais;
6.2.2. už Tiekėjo prašymu suteiktą elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir atnaujinimo
paslaugą;
6.2.3. už Tiekėjo prašymu suteiktą neplaninio elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo
paslaugą;
6.2.4. už Šalių šia Sutartimi ar papildomu susitarimu sutartas ir Tiekėjui suteiktas kitas paslaugas.
6.3. Operatorius pateikia mokėjimo dokumentą už persiuntimo paslaugą, VIAP ir kitas Šalių
sutartas paslaugas Tiekėjui elektroniniu būdu arba išsiunčia jį paštu paskutiniu Tiekėjo
pateiktu adresu ar kitu Šalių suderintu būdu.
6.4. Kartu su mokėjimo dokumentu Operatorius pateikia Tiekėjui duomenis apie Tiekėjo vartotojų
suminius priskaitymus pagal detalizuotas paslaugų rūšis.
6.5. Tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo
nuosavybės riba, Tiekėjo vartotojams papildomai apskaičiuojamos nesutampančios dalies
elektros persiuntimo sąnaudos kaip tai numato EETNT.
6.6. Tiekėjas nustatęs, kad Operatoriaus pateiktuose dokumentuose yra netikslumų, apie tai
nedelsiant turi informuoti Operatorių. Jei informacija apie klaidingus duomenis gaunama ne
vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki ataskaitinio laikotarpio uždarymo, Operatorius
tikslina mokėjimo dokumentuose nurodytus duomenis iš karto, kai tik nustato netikslumus, ir
patikslintus duomenis (dokumentus) pateikia Tiekėjui ir, kai tai būtina, kitiems teisėtą
suinteresuotumą turintiems asmenims.
6.7. Visi mokėjimai atliekami eurais į mokėjimo dokumente nurodytą Operatoriaus banko
sąskaitą.
6.8. Tiekėjas už persiuntimo paslaugą ir kitas Šalių sutartas paslaugas, suteiktas per ataskaitinį
laikotarpį, taip pat netesybas (delspinigius) turi sumokėti iki Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.6.2
punkte nustatyto termino. Visi mokėjimai laikomi atlikti nuo pinigų įskaitymo į Operatoriaus
banko sąskaitą dienos. Tiekėjo mokėjimai už persiuntimo paslaugą ir kitas Šalių sutartas
paslaugas įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu: netesybos
(delspinigiai), skola už praėjusio laikotarpio suteiktą persiuntimo paslaugą ir kitas Šalių
sutartas paslaugas, einamieji mokėjimai už suteiktas persiuntimo paslaugą ir kitas Šalių
sutartas paslaugas.
6.9. Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su ne darbo ar švenčių diena, tai mokėjimo
termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

6.10. Tiekėjui praleidus atsiskaitymo terminus daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ar
pažeidus kitas Sutarties sąlygas, kai toks pažeidimas kvalifikuotinas kaip esminis Sutarties
pažeidimas, kuris nebuvo pašalintas per Operatoriaus nustatytą protingą terminą, taip pat jei
Tiekėjui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros, ir (ar) yra kitų
aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Tiekėjas nevykdys savo prievolių pagal sudarytą
Sutartį, Operatorius turi teisę pasinaudoti Tiekėjo pateikta prievolių įvykdymo užtikrinimo
priemone (toliau – Prievolių užtikrinimo priemonė), numatyta Sutarties 7 skyriuje.
7. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
7.1.1. Sutartimi prisiimtų prievolių įvykdymui užtikrinti Tiekėjas savo nuožiūra pasirenka vieną iš
Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.1 – 7.1.1.3 punktuose nurodytų Prievolių užtikrinimo
priemonių (Tiekėjo pasirinkta Prievolių užtikrinimo priemonė nurodoma Sutarties
Specialiosiose sąlygose):
7.1.1.1.
banko garantiją - Tiekėjas pateikia Operatoriui pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas
taisykles išduotą besąlyginę neatšaukiamą pirmo pareikalavimo garantiją, išduotą Lietuvos
Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės
valstybėje registruoto banko arba draudimo bendrovės, arba bendrovių grupės, kuriai jis
priklauso, turinčius:
7.1.1.1.1.
pateikiant banko išduotą garantiją - ne žemesnį nei BBB- pagal „Fitch Ratings“
agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio
skolinimosi reitingą (jeigu garantijos dydis yra didesnis nei 100 000 (šimtas tūkstančių)
Eur);
7.1.1.1.2.
pateikiant draudimo bendrovės išduotą garantiją - ne žemesnį nei BBB- pagal „Fitch
Ratings“ agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį)
ilgalaikio skolinimosi reitingą (jeigu garantijos dydis yra didesnis nei 100 000 (šimtas
tūkstančių) Eur). Jeigu draudimo bendrovė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo
atveju, kai aukščiau minėti reitingai yra suteikti draudimo bendrovės pagrindiniam
akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50 proc. draudimo bendrovės akcijų;
7.1.1.1.3.
pateikiant juridinio asmens (kuriam Tiekėjas priklauso, tačiau kuris nėra tapatus
Tiekėjui) išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą - ne žemesnį nei BBB- pagal „Fitch
Ratings“ agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį)
ilgalaikio skolinimosi reitingą, nepriklausomai nuo garantijos sumos;
7.1.1.1.4
pateikiant banko arba draudimo bendrovės išduotą garantiją – nevertinant bankui
arba draudimo bendrovei suteikto ilgalaikio skolinimosi reitingo (jeigu garantijos dydis
neviršija 100 000 (šimto tūkstančių) Eur.
7.1.1.2.
piniginį užstatą (avansinį (išankstinį) mokėjimą) – Tiekėjas perveda į Operatoriaus
nurodytą atskirą, piniginiams užstatams laikyti skirtą depozitinę banko sąskaitą piniginį
užstatą (avansą), kuris nėra naudojamas einamiesiems mokėjimams atlikti ir kuriuo
užtikrinami mokėjimai tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas
neatsiskaitytų su Operatoriumi už nupirktą persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas Šalių sutartas
paslaugas;
7.1.1.3.
banko garantiją, kombinuotą/suderintą su piniginiu užstatu (avansiniu (išankstiniu)
mokėjimu) – Tiekėjas pateikia Operatoriui Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4 punkte nustatyta
tvarka apskaičiuotą, besąlyginę neatšaukiamą pirmo pareikalavimo garantiją, ne mažesnę
nei nustatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte, išduotą Lietuvos Respublikoje ar kitoje
Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje registruoto
banko arba draudimo bendrovės, arba bendrovių grupės, kuriai jis priklauso garantiją ir
likusią sumą perveda į Operatoriaus nurodytą banko sąskaitą piniginį užstatą (avansą), kuris
nėra naudojamas einamiesiems mokėjimams atlikti ir kuriuo užtikrinami mokėjimai tuo
atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas neatsiskaitytų su Operatoriumi už
nupirktą persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas Šalių sutartas paslaugas.

7.2.

Tiekėjas norėdamas pasikeisti galiojančią Prievolių užtikrinimo priemonę į kitą Prievolių
užtikrinimo prievolę turi:
7.2.1. tuo atveju, jeigu keičiama Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.1 punkte nurodyta Prievolių
užtikrinimo priemonė į Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.2 punkte nurodytą Prievolių
užtikrinimo priemonę, Tiekėjas elektroniniu paštu turi kreiptis į Operatorių su prašymu
sumokėti piniginį užstatą vietoj išleistos banko garantijos. Operatorius gavęs Tiekėjo
prašymą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas elektroniniu paštu patvirtina, kad Prievolių
užtikrinimo priemonės keitimas yra galimas. Tiekėjas, gavęs patvirtinimą, ne vėliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas sumoka piniginį užstatą į Operatoriaus nurodytą banko sąskaitą.
Operatorius, gavęs piniginį užstatą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną grąžina Tiekėjui
banko garantiją;
7.2.2. tuo atveju, jeigu keičiama Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.2 punkte nurodyta Prievolių
užtikrinimo priemonė į Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.1 punkte nurodytą Prievolių
užtikrinimo priemonę, Tiekėjas elektroniniu paštu turi kreiptis į Operatorių su prašymu
grąžinti piniginį užstatą, vietoj piniginio užstato pateikiant banko garantiją. Operatorius,
gavęs Tiekėjo prašymą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas elektroniniu paštu patvirtina,
kad Prievolių užtikrinimo priemonės keitimas yra galimas. Tiekėjas, gavęs patvirtinimą, ne
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Operatoriui banko garantiją. Operatorius,
gavęs banko garantiją, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dieną grąžina Tiekėjui piniginį
užstatą į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą;
7.2.3. tuo atveju, jeigu keičiama Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.3 punkte nurodyta Prievolių
užtikrinimo priemonių sumų proporcija, Tiekėjas elektroniniu paštu turi kreiptis į Operatorių
su prašymu padidinti/sumažinti piniginio užstato/banko garantijos sumas. Operatorius, gavęs
Tiekėjo prašymą padidinti/sumažinti piniginio užstato/banko garantijos sumas, ne vėliau
kaip per 2 (dvi) darbo dienas perskaičiuoja Prievolių užtikrinimo priemonių sumas ir
pateikia informaciją Tiekėjui. Tiekėjas, gavęs informaciją apie naujas Prievolių užtikrinimo
sumas, pateikia Operatoriui arba atnaujintą banko garantiją, arba padidina piniginį užstatą.
Operatorius:
7.2.3.1.
gavęs Tiekėjo atnaujintą banko garantiją, grąžina dalį/visą piniginio užstato sumą į
Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą per 2 (dvi) darbo dienas;
7.2.3.2.
gavęs Tiekėjo piniginį užstatą ir atnaujintą banko garantiją, grąžina Teikėjui
galiojusią banko garantiją per 2 (dvi) darbo dienas.
7.3.
Sutarties galiojimo laikotarpiu minimalus Prievolių užtikrinimo priemonės dydis - 10 000
(dešimt tūkstančių) Eur.
7.4.
Sutartyje nurodytos Prievolių užtikrinimo priemonės, taikomos Tiekėjui, apskaičiavimo
tvarka:
7.4.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prievolių užtikrinimo priemonės dydis negali būti mažesnis
nei minimalus Prievolių užtikrinimo priemonės dydis, nurodytas Sutarties Bendrųjų sąlygų
7.3 punkte;
7.4.2. Operatorius pagal būsimo ataskaitinio laikotarpio Tiekėjo vartotojų sąrašą įvertina Tiekėjo
vartotojų pasibaigusio ataskaitinio laikotarpio istorinius duomenis (elektros energijos
kiekius, priskaitytas sumas už persiuntimo paslaugą, galią, patikimumo kategoriją,
reaktyvinę energiją, naudojimosi tinklais ir kitas su persiuntimu susijusias paslaugas), pagal
kuriuos apskaičiuoja Prievolių užtikrinimo priemonės dydį. Gautai sumai už elektros
energiją taikomas koeficientas 1,5 (nebuitinių vartotojų atveju) ir koeficientas 2 (buitinių
vartotojų atveju). Koeficientas nustatomas vieną kartą ir nėra perskaičiuojamas, išskyrus
atvejus, kai pakeitus šios Sutarties bendrąsias sąlygas būtų nustatytas kitoks atsiskaitymo
terminas;
7.4.3. Operatorius informuoja Tiekėją apie apskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės dydį ne
vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios;
7.4.4. likus ne vėliau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Tiekėjo persiuntimo paslaugų teikimo
Tiekėjo vartotojams pradžios, Tiekėjas pateikia Operatoriui Prievolių užtikrinimo priemonę,

kurios dydis apskaičiuotas Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4 punkte nustatyta tvarka, tačiau
visais atvejais ne mažesnis nei nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte;
7.4.5. Sutarties Prievolių užtikrinimo priemonės dydis perskaičiuojama kartą per mėnesį įvertinant
faktinius Tiekėjo vartotojų kiekius, elektros energijos suvartojimo apimtis, įtampas ir kitų
paslaugų apimtis už praeitą ataskaitinį laikotarpį ir/ar kitą svarbią informaciją. Informaciją
apie naują Prievolių užtikrinimo dydį pateikiama Tiekėjui elektroniniu paštu arba kitu
Operatoriaus nurodytu informaciniu kanalu per 7 (septynias) darbo dienas nuo ataskaitinio
laikotarpio pradžios;
7.4.6. jei Tiekėjo galiojančios Prievolių užtikrinimo priemonės dydis yra didesnis už perskaičiuotą
Prievolių užtikrinimo priemonės dydį, Tiekėjas turi teisę raštu prašyti Operatoriaus grąžinti
piniginio užstato skirtumą arba atitinkamai sumažinti banko garantijos dydį Sutarties
Bendrųjų sąlygų 7.6 punkte nustatyta tvarka.
7.4.7. Prievolių užtikrinimo priemonė turi galioti arba būti atnaujinama, kad galiotų visą Sutarties
galiojimo laikotarpį, įskaitant visus Sutarties pratęsimus, ir ne trumpiau kaip 45
(keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nebuitinių vartotojų atveju ir 60 (šešiasdešimt)
kalendorinių dienų buitinių vartotojų atveju po Sutarties galiojimo pabaigos datos.
7.5.
Jei Tiekėjo pateiktos Prievolių užtikrinimo priemonės dydis yra mažesnis už Operatoriaus
perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės dydį daugiau kaip 3 proc., Tiekėjas privalo
padidinti Prievolių užtikrinimo priemonės dydį šia tvarka:
7.5.1. Operatorius elektroniniu paštu informuoja Tiekėją apie trūkstamą Prievolių užtikrinimo
priemonės dydį;
7.5.2. jei Tiekėjas nesutinka su reikalaujamu Prievolių užtikrinimo priemonės padidinimu,
nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas elektroniniu paštu turi pateikti
Operatoriui pagrįstus argumentus, įrodančius Prievolių užtikrinimo priemonės faktinių
duomenų netikslumą, ar kitas aplinkybes dėl tikslaus istorinio persiuntimo kiekių duomenis
Prievolių užtikrinimo priemonės perskaičiavimui. Operatorius, atsižvelgdamas į pateiktus
argumentus, gali perskaičiuoti Prievolių užtikrinimo priemonės dydį ir ne vėliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo argumentų pateikimo elektroniniu paštu informuoti Tiekėją apie
perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės dydį;
7.5.3. Tiekėjas turi padidinti pateiktos Prievolių užtikrinimo priemonės dydį arba avansu sumokėti
(apmokėti sąskaitą) trūkstamą sumą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Operatoriaus pranešimo pateikimo dienos, bet ne vėliau nei iki priešpaskutinės ataskaitinio
laikotarpio darbo dienos;
7.5.4. Tiekėjas, padidinęs Prievolių užtikrinimo priemonės sumą, elektroniniu paštu nedelsiant
pateikia Operatoriui Prievolių užtikrinimo priemonės padidinimą patvirtinančių dokumentų
kopijas. Originalus įteikia per kurjerį arba paštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.
7.6.
Jei Tiekėjo pateiktos Prievolių užtikrinimo priemonės dydis yra didesnis už
Operatoriaus perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės sumą:
7.6.1. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir Operatoriui perskaičiavus Prievolių užtikrinimo
priemonės dydį bei pateikus informaciją apie perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės
dydį Tiekėjui, Tiekėjas turi teisę ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų kreiptis į
Operatorių dėl piniginio užstato skirtumo grąžinimo arba dalinio ar viso einamojo mokėjimo
užskaitymo, jei galiojanti Prievolių užtikrinimo priemonės suma yra didesnė už
perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės dydį arba pateikti atitinkamai sumažintą
banko garantiją;
7.6.2. Operatorius ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžina Tiekėjui prašyme nurodytą
sumą pavedimu į Tiekėjo nurodytą sąskaitą arba įskaito šią sumą kaip einamąjį mokėjimą už
persiuntimo paslaugą ir VIAP;
7.6.3. dėl bet kokių priežasčių pasibaigus Sutarties galiojimui per 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne anksčiau nei Tiekėjas

įvykdys visus mokėjimų įsipareigojimus, Operatorius grąžina Tiekėjui banko garantiją
ir/arba į Tiekėjui nurodytą banko sąskaitą perveda nepanaudotą piniginio užstato dalį.
7.7. Prievolių užtikrinimo priemonė Operatoriui turi būti pateikta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.4
punkte nustatytais terminais. Tiekėjui laiku nepateikus pakankamo dydžio Prievolių užtikrinimo
priemonės, Operatorius Sutartyje nustatyta tvarka praneša Tiekėjui apie Sutarties pažeidimą bei
numatomą Sutarties nutraukimą persiuntimo paslaugų dalyje Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.4
punkte numatyta tvarka ir pagrindais.
8. PERSIUNTIMO NUTRAUKIMO IR APRIBOJIMO SĄLYGOS
8.1. Šalys turi teisę nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą Tiekėjo vartotojams EETNT
ar kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka. Pranešimus apie elektros energijos
persiuntimo nutraukimą ar apribojimą Šalys Tiekėjo vartotojams siunčia EETNT nustatyta
tvarka ir terminais.
9. VARTOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
9.1. Siekdamos įvykdyti šią Sutartį, Šalys tam tikra apimtimi tvarko (gauna, teikia, keičiasi)
Tiekėjo vartotojų asmens duomenis, kurių apsaugai taikomi Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento ir kitų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Šalys susitaria,
kad vartotojų asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai būtina atsižvelgiant į
duomenų tvarkymo tikslus ir siekiant įvykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.
9.2. Sutarties pagrindu tvarkomų Tiekėjo vartotojų asmens duomenų atžvilgiu abi Šalys veikia kaip
atskiri duomenų valdytojai.
9.3. Sutarties vykdymo procese tvarkomi asmens duomenys apima šiuos Tiekėjo vartotojų asmens
duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, vartotojo kodą, adresą, telefono
numerį, elektroninio pašto adresą, suvartojimo duomenis, atsiskaitymų duomenis ir vartotojo
mokėjimo būdą ir kitą informaciją, reikalingą Sutarčiai sudaryti ir vykdyti.
9.4. Duomenų tvarkymo (perdavimo/teikimo) būdai ir konkretūs duomenys, kuriais keičiasi Šalys
Sutarties vykdymo kontekste, nurodyti Duomenų mainų reglamente.
9.5. Šalys įsipareigoja savo lėšomis užtikrinti tinkamą tvarkomų asmens duomenų apsaugą,
įgyvendindamos tinkamas technines bei organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus
asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Šios priemonės turi užtikrinti
reikiamą apsaugos lygį, kuris atitiktų tvarkomų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą
riziką bei teisės aktų reikalavimus. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šios apsaugos priemonės
būtų įdiegtos prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis bei būtų nuolat peržiūrimos ir, reikalui
esant, atnaujinamos, vykdoma jų stebėsena ir kontrolė.
9.6. Šalys, atsižvelgdamos į duomenų tvarkymo pobūdį ir galima apimtimi panaudodamos tinkamas
technines bei organizacines priemones, padeda viena kitai įgyvendinti asmens duomenų
subjektų prašymus pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis.
9.7. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. pranešti viena kitą apie įvykusius
Sutarties pagrindu tvarkomų asmens duomenų saugumo pažeidimus ir informuoti, kokių
techninių ir organizacinių priemonių buvo imtasi pažeidimo poveikiui sumažinti/eliminuoti.
9.8. Tuo atveju, kai įgaliotos valstybės institucijos, pareigūnai ar bet kuris kitas asmuo, įskaitant
duomenų subjektą, prašo Šalies pateikti Sutarties pagrindu tvarkomus asmens duomenis,
prašymą gavusi Šalis privalo nedelsiant apie tokį prašymą informuoti kitą Šalį, o prireikus –
perduoti tokį prašymą kitai Šaliai.
9.9. Šalys įsipareigoja per Šalių sutartą terminą suteikti prašymą pateikusiai Šaliai reikiamą
informaciją, būtiną tam, kad prašymą pateikusi Šalis galėtų tinkamai vykdyti visus asmens
duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus ir prireikus įrodyti tokių reikalavimų laikymąsi.

9.10. Šalys įsipareigoja be kitos Šalies raštiško sutikimo neatskleisti pagal Sutartį tvarkomų asmens
duomenų ar kitaip neleisti su jais susipažinti jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai
numato teisės aktai.
9.11. Šalys užtikrina, kad visi su asmens duomenų tvarkymu susiję asmenys būtų įsipareigoję
užtikrinti konfidencialumą, arba kad jiems būtų taikoma atitinkama įstatymais nustatyta
konfidencialumo prievolė.
10. SUTARTIES GALIOJIMAS
10.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutarties Specialiąsias sąlygas ir laikoma sudaryta
neterminuotam laikui, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. Tokiu atveju, Sutarties galiojimo
terminas yra nurodomas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
11. SUTARTIES KEITIMO, NUTRAUKIMO IR NEGALIOJIMO PAGRINDAI
11.1. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma Šalių susitarimu. Sutarties papildymai ir pakeitimai
galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais arba kitomis elektroninėmis
priemonėmis. Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir/arba papildymai tampa Sutarties dalimi.
Sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatos, įskaitant prie Sutarties pridedamus priedus, gali būti
keičiamos rašytiniu abiejų Šalių susitarimu (pasirašant papildomą susitarimą prie šios
Sutarties), išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.3 punkte nurodytus atvejus.
11.2. Kiekviena Šalis privalo Sutarties vykdymui paskirti įgaliotus asmenis, ir apie tai raštu
pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo.
11.3. Operatorius turi teisę pakeisti Sutarties Bendrąsias sąlygas ir Sutarties Priedą Nr. 1 prieš tai,
jų pakeitimus teisės aktų nustatyta tvarka suderinęs su Taryba. Tarybos nutarimu suderinti
Sutarties Bendrųjų sąlygų pakeitimai tampa privalomi Sutarties Šalims nuo Tarybos nutarimo
įsigaliojimo datos.
11.4. Sutartis gali būti nutraukta:
11.4.1. rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu, taip pat bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti
Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešusi kitai Šaliai;
11.4.2. jei Tiekėjas per Operatoriaus nustatytą protingą terminą nepašalino Sutarties pažeidimo,
vienašaliu Operatoriaus rašytiniu pranešimu, pateiktu Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų:
11.4.2.1. laikantis norminiuose teisės aktuose nustatytos tvarkos ir sąlygų;
11.4.2.2. tais atvejais, kai Tiekėjas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja apmokėti
už persiuntimo paslaugą;
11.4.2.3. Tiekėjas nepateikia Prievolių užtikrinimo priemonės Sutarties Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje
nustatyta tvarka;
11.4.3. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, EETNT ir kituose norminiuose teisės
aktuose nustatytais pagrindais. Visais atvejais apie Sutarties nutraukimą nedelsiant
pranešama Tarybai, siekiant išvengti teisėtų Tiekėjo vartotojų interesų pažeidimo.
11.5. Nepriklausomai nuo Šalių valios, Sutartis automatiškai nustoja galioti šiais atvejais:
11.5.1. teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka Operatoriui netekus licencijos elektros
energijos skirstymo veiklai vykdyti ir (ar) Tiekėjui netekus leidimo vykdyti nepriklausomo
elektros energijos tiekimo veiklą;
11.5.2. vienai iš Šalių tapus nemokia ar paskelbus Šalies bankroto ar likvidavimo procedūrą.
11.6. Šalis, sužinojusi apie Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5 punkte nurodytas aplinkybes, privalo
nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti
kitą Šalį apie susidariusias aplinkybes.
11.7. Sutarties galiojimo termino pabaiga ar Sutarties nutraukimas dėl bet kokių priežasčių
nepanaikina Tiekėjo prievolės sumokėti už persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas Operatoriaus

suteiktas paslaugas, netesybas (delspinigius) bei kitus Sutartyje ar teisės aktuose numatytus
mokėjimus, atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl prievolių neįvykdymo ar netinkamo
įvykdymo, o taip pat Operatoriaus prievolių Tiekėjui tiek, kiek tai yra būtina Tiekėjo ir
Tiekėjo vartotojų sutartiniams santykiams užbaigti.
12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
12.1. Šalis atsako prieš kitą Šalį už kitai Šaliai ir/ ar tretiesiems asmenims neteisėtais veiksmais
padarytą žalą ir nuostolius dėl Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar jų netinkamo
vykdymo. Šalių atsakomybė visais atvejais ribojama tiesioginiais nuostoliais, t. y. negautos
pajamos nėra atlyginamos.
12.2. Šalys atsako už netinkamą Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą arba nevykdymą,
įskaitant veiklą asmenų, kuriuos Šalis pasitelkia savo teisėms įgyvendinti ir įsipareigojimams
vykdyti arba kuriems Šalis leidžia atlikti tokius veiksmus.
12.3. Bet kuri Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių
atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų
finansinių išteklių Sutarčiai tinkamai ir laiku vykdyti arba Šalies (skolininko) kontrahentai
pažeidžia savo prievoles.
12.4. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis susitaria laikyti aplinkybes, kaip jos
reglamentuotos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
1996
m.
liepos
15
d.
nutarimu
Nr. 840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms, taisyklėse”, taip pat blokada, terorizmas, perversmas, kiti neramumai, radiacinis
ar kitoks pavojingas gyvybei oro užterštumas, kompetentingų institucijų sprendimu paskelbta
epidemija ir (arba) pandemija valstybėse, susijusiose su Sutarties vykdymu.
12.5. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių
įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokių aplinkybių atsiradimą, raštu apie tai
informuoti kitą Šalį, nurodyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, ir sutartinius
įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju, jei abi Šalys pripažįsta, kad
susiklosčiusios aplinkybės yra pripažintinos nenugalima jėga (force majeure), sutartinių
įsipareigojimų vykdymas laikomas sustabdytu pagrįstai, kol išnyks pirmiau nurodytos
aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to,
kai Sutarties nevykdanti Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo kitai Šaliai atlyginti nuostolius, susijusius su
negautu ar ne Sutartyje nustatytu terminu gautu pranešimu. Šalis, laiku nepranešusi kitai
Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo
nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Pranešime turi būti nurodyta:
12.5.1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė negali būti
vykdoma Sutartyje nustatytais terminais ir (ar) tvarka;
12.5.2. Visi galimi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinantys įrodymai, kuriuos
turi Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes. Tuo atveju, jeigu Šalis,
patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, po pranešimo pateikimo kitai Šaliai
dienos gauna papildomų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinančių
įrodymų, visi tokie įrodymai kitai Šaliai turi būti pateikti per kiek įmanoma trumpesnį
terminą;
12.5.3. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga;

12.5.4. Nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka tos Sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat kitų šios
Sutarties sąlygų įvykdymui.
12.6. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalis atleidžiama nuo savo sutartinių
įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui. Kai dėl nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybių Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 6
(šešis) mėnesius, kita Šalis turi teisę nutraukti arba sustabdyti Sutartį, raštu apie tai pranešusi
Sutarties nevykdančiai Šaliai.
12.7. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybių negalėjusi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai Šaliai ir
atnaujinti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, jeigu Šalys nesusitarė kitaip. Šalis,
nepranešusi apie aukščiau nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (ar) neatnaujinusi savo
sutartinių įsipareigojimų vykdymo šiame punkte nustatyta tvarka, privalo atlyginti kitai Šaliai
dėl negauto pranešimo patirtus nuostolius.
12.8. Sutarties nutraukimas arba sustabdymas nepanaikina pareigos sumokėti už iki Sutarties
nutraukimo ar sustabdymo suteiktas paslaugas ir (ar) pristatytas prekes, ir (ar) atliktus darbus,
ir kitos Šalies teisės reikalauti atlyginti netesybas bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties
nevykdymo ar netinkamo vykdymo iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių
atsiradimo.
13. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
13.1. Šalių teisės bei pareigos, o taip pat esami ar būsimi reikalavimai pagal Sutartį įstatymų
nustatyta tvarka gali būti perleisti ar įkeisti tretiesiems asmenims be atskiro kitos Šalies
sutikimo. Apie šiame punkte nurodytus sutarties vykdymo pasikeitimus Šalis raštu
informuoja kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Teisės aktų nustatyta tvarka
reorganizavus Šalį, perleidus jos verslo dalį, Šalies teisių perėmėjas automatiškai tampa
Sutarties šalimi nuo teisių perėmimo momento ir Sutartyje nustatyta tvarka pateikia
atitinkamas Prievolių užtikrinimo priemones.
13.2. Šaliai tinkamai nevykdant šioje Sutartyje nurodytų jai priklausančių mokėjimų, kita Šalis turi
teisę informaciją apie Šalį ir jos įsiskolinimą skelbti viešai, taip pat šiuos duomenis įtraukti į
asmenų skolų registrus. Šalis turi teisę be kitos Šalies sutikimo pavesti tretiesiems asmenims
atlikti su skolos išieškojimu susijusius veiksmus (priminimų bei raginimų siuntimą ir/ar
įteikimą, duomenų apie kitą Šalį ar jo įsiskolinimą tvarkymą bei skelbimą viešuose sąrašuose,
ieškinių pateikimą ir pan.), taip pat perleisti visą kreditorinį reikalavimą ar jo dalį tretiesiems
asmenims. Šalys įsipareigoja atlyginti su skolos išieškojimu susijusias pagrįstas išlaidas.
13.3. Tais atvejais, kai Tiekėjas pradeda Tiekėjo vartotojo įsiskolinimo, nulemto Operatoriaus
veiksmų (pavyzdžiui, atlikto perskaičiavimo), išieškojimo procesą teismo ar arbitražo tvarka,
Tiekėjas inicijuoja Operatoriaus įtraukimą dalyvauti procese trečiuoju asmeniu.
13.4. Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas, ataskaita, mokėjimo dokumentas ar kita
informacija, kurią reikia pateikti pagal šią Sutartį, turi būti rašytinė ir laikoma pateikta, jeigu
įteikiama per pasiuntinį, išsiunčiama paštu registruotame laiške, iš anksto apmokėjus pašto
išlaidas, ar nusiunčiama elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis Šalių
įgaliotiems asmenims. Informacinių sistemų pagalba suformuotos užduotys ir duomenų
mainai laikomi kaip atlikti tinkamai ir pakankami, informuojant kitą Šalį.
13.5. Bet kuriuo metu, pateikusi rašytinį pranešimą kitai Šaliai, Šalis gali nurodyti kitus adreso ir
banko rekvizitų bei kontaktinių asmenų duomenis šios Sutarties tikslais. Apie šiame punkte
nurodytų duomenų pasikeitimą Šalys įsipareigoja raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per
2 (dvi) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo. Nesant tokio rašytinio pranešimo, visi
pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija šios Sutarties tikslais

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

laikoma tinkamai pateiktais, taip pat visi mokėjimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai
atliktais.
Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš Sutarties,
sprendžiami Sutarties šalių tarpusavio sutarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kompetentingose institucijose ir/ar teisme.
Jei pasikeičia teisės aktai, reguliuojantys elektros rinką ar santykius tarp šalių, Šalys
įsipareigoja pakeisti teisės aktų reikalavimų neatitinkančias Sutarties nuostatas, numatyti
naujas Sutarties sąlygas ar pakeisti Sutartį kita. Iki Sutarties pakeitimo dėl naujų teisės aktų
reikalavimų įgyvendinimo Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja taikyti naujų / pasikeitusių
teisės aktų reikalavimus bei vadovautis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais.
Šalys visapusiškai bendradarbiauja keisdamosi informacija, reikalinga Sutartimi prisiimtiems
įsipareigojimams tinkamai vykdyti, vadovaudamosi norminiuose teisės aktuose, Operatoriaus
patvirtintose taisyklėse ir Sutartyje nustatytais reikalavimais.
Visi priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys. Ši Sutartis surašoma 2 (dviem) vienodą
juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai Sutarties šaliai.

Priedas Nr. 1
Prie 201 m.
d.
Elektros energijos persiuntimo paslaugos
teikimo
nepriklausomam
tiekėjui
sutarties Nr.
DUOMENŲ MAINŲ REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis duomenų mainų reglamentas nustato informacijos tarp Sutarties Šalių apsikeitimo principus,
procedūras bei reikalavimus.
2. Šis reglamentas apima šias duomenų mainų sritis:
2.1. persiuntimo paslaugos teikimo apskaita;
2.2. neapskaitytos elektros energijos perskaičiavimų apskaita;
2.3. elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo apskaita;
2.4. elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir atnaujinimo apskaita;
2.5. vartotojo objekto elektros apskaitos prietaiso skalės/tarifo keitimo apskaita;
2.6. vartotojų užklausų valdymas.
3. Informacijos pagal šią Sutartį apsikeitimas tarp Šalių yra neatlygintinis.
4. Šalys užtikrina, kad šios Sutarties vykdymo tikslais nuolat keisis ir nedelsiant atnaujins (esant
pokyčiams) šią Šalies turimą informaciją:
4.1. Tiekėjo vartotojų kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas,
korespondencijos adresas);
4.2. objekto, kuriam teikiama persiuntimo paslauga, teisėtas valdytojas ar naudotojas (vardas,
pavardė, gimimo data arba juridinio asmens duomenys) ir jo kontaktinė informacija).
5. Visa informacija, nurodyta Sutartyje, turi būti siunčiama raštu ir pateikiama paštu arba
elektroniniu paštu arba perduodama Šalių elektroninių mainų tarp informacinių sistemų
pagrindu. Informacinių sistemų pagalba suformuotos užduotys ir duomenų mainai laikomi kaip
atlikti tinkamai ir pakankami, informuojant kitą Šalį.
6. Informacijos ar dokumentų (nepaminėtų Sutartyje) perdavimo diena laikoma:
6.1. diena, kai Sutarties Šalis gauna informaciją, perduotą elektroninio ryšio priemonėmis arba
informacinių sistemų pagalba. Jeigu informacija šiuo būdu yra gaunama Sutarties Šalies ne
darbo dieną, informacijos ir (ar) dokumentų perdavimo diena yra laikoma pirma po to einanti
Sutarties šalies darbo diena. Siunčiančios Sutarties Šalies prašymu bei Sutartyje nurodytais
atvejais kita Sutarties Šalis elektroninio ryšio priemonėmis nedelsdama privalo patvirtinti
atsiųsdama pranešimą apie gautą informaciją kitos Sutarties Šalies elektroniniu pašto adresu;
6.2. 5 (penkta) kalendorinė diena nuo pranešimo išsiuntimo dienos, jeigu toks pranešimas buvo
išsiųstas registruotu paštu, paskutiniu Sutarties Šalies pateiktu adresu; taip pat diena, kurią
Sutarties Šalis pasirašytinai patvirtina, kad gavo informaciją ir (arba) dokumentus.
II. PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO APSKAITA
7. Persiuntimo paslaugos apskaita Tiekėjo vartotojų objektuose vykdoma šioje Sutartyje ir teisės
aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
8. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo dienas Operatorius
pateikia Operatoriaus apskaičiuotus duomenis Tiekėjui apie Tiekėjo vartotojams suteiktos
persiuntimo paslaugos ir (ar) kitų paslaugų apimtis, įskaitant informaciją, nurodytą Sutarties
Bendrųjų sąlygų 4.5.13 punkte. Šiame punkte nurodytų duomenų pateikimo tvarka

detalizuojama Šalių susitarime dėl informacinių sistemų naudojimo tvarkos ir sąlygų nustatyta
tvarka (Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.3 punktas).
9. Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka Operatorius pateikia Tiekėjui ir Tiekėjo
pasirinktam Balansavimo elektros energijos tiekėjui ir (ar) perdavimo sistemos operatoriui
nurodytais elektroninio pašto adresais informaciją apie Tiekėjo vartotojų suminius mėnesinius,
suminius valandinius suvartotos ir į skirstomąjį tinklą pateiktos elektros energijos kiekius,
suvartojimo profilio koeficientus bei kitus duomenis, teisės aktuose nustatyta apimtimi.
10. Tiekėjas atsiskaitydamas už persiuntimo paslaugą Operatoriui, taip pat atsiskaito ir už VIAP
persiųstos elektros energijos apimtimi (įskaitant PVM), išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis,
kai asmenys yra atleisti nuo prievolės mokėti VIAP.
11. Operatoriui užfiksavus faktinius rodmenis ir nustačius skirtumą tarp Tiekėjo vartotojų
deklaruotų ir Operatoriaus užfiksuotų rodmenų, šių kiekių sumažėjimą ar padidėjimą
Operatorius nurodo mokėjimo dokumente Tiekėjui tą ataskaitinį laikotarpį, kurį Operatorius
užfiksavo faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis.
12. Jei randama klaidų Operatoriaus Tiekėjui išrašytuose mokėjimo dokumentuose arba Tiekėjo
Operatoriui perduotuose Tiekėjo vartotojo deklaruotuose elektros apskaitos prietaisų rodmenyse,
Operatorius juos įvertina ir išrašo patikslintą mokėjimo dokumentą.
13. Perskaičiuojant elektros energijos kiekius, įskaitant ir tuos, kurie nustatyti dėl elektros
apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimo ir (ar) pažeidimo, perskaičiavimo
laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė nei Tiekėjo vartotojo ir Tiekėjo sutarties
įsigaliojimo data, išskyrus jei perskaičiavimo laikotarpiu Tiekėjo vartotojas keitė Tiekėją tokiais atvejais perskaičiuoti elektros energijos kiekiai įvertinami tam Tiekėjui, kuris atitinkamu
pasibaigusiu ataskaitiniu laikotarpiu tiekė elektros energiją vartotojui.
14. Nustatęs didelės apimties elektros energijos kiekių perskaičiavimo atvejus, Operatorius ne
vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki kalendorinio mėnesio pradžios informuoja apie tai
Tiekėją. Didelės apimties elektros energijos kiekiu laikomas perskaičiuotas elektros energijos
kiekis, viršijantis įprastinį objekto suvartojimą per kalendorinį mėnesį, bet ne mažesnis nei
20 000 kWh objektui.
III. ELEKTROS APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ NURAŠYMO APSKAITA
15. Elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo apskaita apima:
15.1. planinį rodmenų nurašymą, kurį Operatorius atlieka vykdydamas teisės aktuose nustatytas
funkcijas;
15.2. neplaninį rodmenų nurašymą, kuris vykdomas Tiekėjo prašymu.
16. Tiekėjui pageidaujant atlikti Tiekėjo vartotojo objekto elektros apskaitos prietaisų rodmenų
nurašymą, Tiekėjas Operatoriaus informacinėmis sistemomis arba raštu vieną kartą per mėnesį
iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos formuoja užduotį ir kreipiasi į Operatorių, kuris:
a) esant iki 50 tikrinamų objektų, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų; b) esant iki 100
tikrinamų objektų, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų; c) esant iki 200 tikrinamų
objektų, ne vėliau kaip per 25 (dvidešimt penkias) darbo dienas; d) esant virš 200 tikrinamų
objektų – el. paštu ar kitomis informavimo priemonėmis suderinus atlikimo terminą su Tiekėju,
atlieka elektros skaitiklio rodmenų nurašymą Duomenų mainų reglamento 8 punkte nustatyta
tvarka pateikia duomenis Tiekėjui.
17. Tiekėjas už neplaninį rodmenų nurašymą sumoka Operatoriui pagal su Taryba suderintus
įkainius. Už šias paslaugas Tiekėjas atsiskaito su Operatoriumi kiekvieną mėnesį pagal
Operatoriaus pateiktą mokėjimo dokumentą.
IV. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMO IR ATNAUJINIMO
APSKAITA

18. Elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo bei atnaujinimo procedūros Tiekėjo
iniciatyva Tiekėjo vartotojams vykdomos vadovaujantis EETNT bei kitų teisės aktų nuostatomis
bei terminais.
19. Prašydamas nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą Tiekėjo vartotojui Tiekėjas ne
vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar
apribojimo Tiekėjo vartotojo objektui dienos apie tai informuoja Operatorių.
20. Tiekėjas, pateikdamas prašymą dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo,
prašyme patvirtina, kad Tiekėjo vartotojas buvo tinkamai, vadovaujantis atitinkamų teisės aktų
nuostatomis, įspėtas dėl galimo persiuntimo nutraukimo ar apribojimo. Prašymą nutraukti ar
apriboti elektros energijos tiekimą Tiekėjas gali atšaukti ne vėliau nei likus 1 (vienai) darbo
dienai iki nutraukimo įvykdymo. Tiekėjui pateikus prašymą atšaukti persiuntimo nutraukimą
Tiekėjo vartotojo objekte nesilaikant aukščiau nurodytų terminų, tai yra planuotą nutraukimo
dieną, Operatorius neprisiima atsakomybės dėl nuostolių atsiradimo, jeigu tokiu atveju Tiekėjo
prašymą nutraukti persiuntimą Tiekėjo vartotojo objektui Operatorius bus įvykdęs.
21. Operatorius prašyme nurodytą dieną nutraukia elektros energijos persiuntimą Tiekėjo vartotojo
objekte ir per 1 (vieną) darbo dieną informuoja apie tai Tiekėją. Operatoriui įvykdžius Tiekėjo
prašymą nutraukti elektros energijos persiuntimą, tačiau ne Tiekėjo nurodytą dieną, Operatorius
atlygina Tiekėjo dėl šių Operatoriaus veiksmų kilusius nuostolius šioje Sutartyje nustatyta
tvarka.
22. Operatorius turi teisę nenutraukti ar neapriboti elektros energijos persiuntimo Tiekėjo ir (ar)
Tiekėjo vartotojo ar Vartotojo objekto savininko prašymu, jei toks elektros energijos
persiuntimo tiekimo nutraukimas ar apribojimas pažeistų trečiųjų asmenų, turinčių teisę naudoti
objektą, interesus arba, jeigu Operatoriaus turimais duomenimis dėl objekto, į kurį Tiekėjas
prašo nutraukti elektros energijos persiuntimą, nuosavybės, valdymo ir (ar) disponavimo vyksta
ginčai. Visais atvejais apie neįvykdytą Tiekėjo ir (ar) Tiekėjo vartotojo prašymą Operatorius per
1 (vieną) darbo dieną informuoja Tiekėją pateikdamas tokio sprendimo motyvus bei priežastis.
23. Operatorius atnaujina elektros energijos persiuntimą Tiekėjo vartotojui ne vėliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo operatoriui gavimo dienos ir informuoja apie tai
Tiekėją.
24. Tiekėjas apmoka Operatoriaus išlaidas už elektros energijos tiekimo nutraukimą ar apribojimą
bei atnaujinimą pagal su Taryba suderintus įkainius. Už šias paslaugas Tiekėjas atsiskaito su
Operatoriumi kiekvieną mėnesį pagal Operatoriaus pateiktą mokėjimo dokumentą.
V. VARTOTOJO OBJEKTO ELEKTROS APSKAITOS PRIETAISO SKALĖS/TARIFO
KEITIMO APSKAITA
25.
Tais atvejais, kai esamas Tiekėjo vartotojas kreipiasi į Tiekėją siekdamas pakeisti tarifo
planą tokiu, kuomet yra būtina pakeisti / perparametruoti elektros skaitiklį ar jo skales į kitas,
Tiekėjas informacinių sistemų pagalba arba raštu vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio
20 (dvidešimtos) dienos formuoja užduotį ir kreipiasi į Operatorių, kuris: a) esant iki 50 objektų,
ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas; b) esant iki 100 objektų, ne vėliau kaip per 10
(dešimt) darbo dienų; c) esant iki 200 objektų, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų; d)
esant virš 200 objektų – el. paštu ar kitomis informavimo priemonėmis suderinus atlikimo
terminą su Tiekėju, pakeičia / perparametruoja elektros skaitiklį ar jo skales į kitas (arba) keičia
atsiskaitymo būdą už naudojimosi elektros tinklais paslaugas. Per vieną ataskaitinį laikotarpį
Tiekėjas Operatoriui gali pateikti ne daugiau kaip: a) 400 prašymų, kai Tiekėjas turi ne daugiau
kaip 10 000 objektų; b) 500 prašymų, kai Tiekėjas turi ne daugiau kaip 20 000 objektų; c) 700
prašymų, kai Tiekėjas turi ne daugiau kaip 30 000 objektų ir d) ne daugiau kaip 1000 prašymų,
kai Tiekėjas turi daugiau kaip 30 000 objektų. Esant pagrįstam poreikiui ir suderinus su
Operatoriumi, Tiekėjas, turintis daugiau nei 30 000 objektų, gali pateikti daugiau nei 1000
prašymų per vieną ataskaitinį laikotarpį. Šiame punkte nurodytais atvejais, taip pat tais atvejais,

kai dėl tarifo plano pakeitimo Tiekėjo vartotojas kreipiasi tiesiogiai į Operatorių, Operatorius
informuoja Tiekėją apie atliktus darbus Duomenų mainų reglamento 8 punkte nustatyta tvarka.
26. Už elektros apskaitos prietaiso skalės/tarifo keitimą Tiekėjas arba Tiekėjo vartotojas
apmokestinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
VI. VARTOTOJŲ UŽKLAUSŲ VALDYMAS
27. Kiekviena iš Sutarties Šalių priima ir administruoja jų gautas Tiekėjo vartotojų užklausas pagal
jiems teisės aktų pavestas funkcijas. Tais atvejais, kai bet kuri iš Šalių raštu, telefonu ar
elektroninių ryšių priemonėmis gauna Tiekėjo vartotojo užklausą, kurios turinys nėra susijęs su
užklausą gavusios Šalies vykdoma veikla, Tiekėjo vartotojui nurodoma kreiptis į kitą Sutarties
Šalį, kompetentingą nagrinėti pateiktą užklausą.

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS
PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEBUITINIAM KLIENTUI SUTARTIES
STANDARTINIŲ SĄLYGŲ DERINIMO
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies
13 punktu bei atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. balandžio 21 d. raštą
Nr. SD-3821 „Dėl persiuntimo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų derinimo“
(reg. Nr. R1-5592), 2020 m. birželio 29 d. raštą Nr. SD-6251 „Dėl persiuntimo paslaugos teikimo sutarties
standartinių sąlygų derinimo“ (reg. Nr. R1-8709) ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau –
Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl AB
„Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių
sąlygų derinimo“, Taryba n u t a r i a:
Derinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktą elektros energijos persiuntimo paslaugos
teikimo nebuitiniam klientui sutartį su priedais (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas
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SUDERINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2020 m.
d. nutarimu Nr. O3EPATVIRTINTA
AB ,,Energijos skirstymo operatorius“
Generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 29
d. sprendimu Nr. 20ITA-135
ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEBUITINIAM KLIENTUI
SUTARTIS
AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti
akcinė bendrovė, veikianti kaip skirstomųjų tinklų operatorius (toliau – Operatorius),
[pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti [teisinė forma], (toliau –
Klientas),
toliau kartu vadinamos šalimis ir kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šią Elektros energijos persiuntimo
paslaugos teikimo nebuitiniam klientui tiekėjui sutartį (toliau – Sutartis), kuri susideda iš Bendrųjų
sąlygų ir Specialiųjų sąlygų ir sudaro vientisą ir nedalomą visumą:
SUTARTIES

DATA

NR.

OPERATORIAUS DUOMENYS
PAVADINIMAS

AB „Energijos skirstymo operatorius“

OPERATORIAUS
ATSTOVAS
ATSTOVAVIMO
PAGRINDAS
KLIENTŲ
APTARNAVIMO
TELEFONAS
GEDIMŲ
REGISTRAVIMAS

1852
+37069761852
1852

arba

EL.PAŠTAS

info@eso.lt

INTERNETU

www.eso.lt

Įmonės kodas 304151376
Aguonų g. 24, 03212
ESO
BUVEINĖS
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Vilnius,
ADRESAS
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
www.eso.lt
LICENCIJA

KLIENTO DUOMENYS

Elektros energijos skirstymo licencija Nr. L1 – 12 (ES), išduota 2015 m.
gruodžio 30 d.
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KLIENTO KODAS
PAVADINIMAS
KLIENTO
VARDAS IR
PAVARDĖ
KLIENTO
ATSTOVAS (jeigu
sutartį pasirašo
įgaliotas asmuo)
ATSTOVAVIMO
PAGRINDAS

REKVIZITAI

Adresas
Įmonės kodas
GIMIMO
DATA
PVM mokėtojo
kodas

ADRESAS
SUSIRAŠINĖJIMUI
IR KONTAKTAMS
KONTAKTINIAI
TELEFONAI

I.

FAKSAS

EL.PAŠTA
S

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEBUITINIAM
KLIENTUI SUTARTIES
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS
1 (vienas) kalendorinis mėnuo
ELEKTROS
APSKAITOS
PRIETAISŲ
Iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos
RODMENŲ PATEIKIMO TERMINAS
Iki 15 (penkioliktos) mėnesio, einančio po
ATSISKAITYMO TERMINAS
ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos
Sutartis yra neterminuota. Jei Sutartis yra
vykdoma nuomojamame objekte – iki nuomos
sutarties termino pabaigos. Jei šalys Sutartį
sudaro dėl elektros energijos persiuntimo į
SUTARTIES GALIOJIMAS
objektą, kurio elektros įrenginiai dar nėra
prijungti prie ESO skirstomųjų tinklų, sutartis
įsigalioja ESO visiškai įvykdžius tarp šalių
sudarytą Prijungimo sutartį.
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KITOS SĄLYGOS
1. Šiai Sutarčiai taikomos Sutarties Bendrosios sąlygos, kurios yra viešai skelbiamos Operatoriaus
interneto svetainėje www.eso.lt;
2. Pasirašydamas šią Sutartį Klientas patvirtina, kad su Sutarties Bendrosiomis ir Specialiosiomis
sąlygomis yra susipažinęs, Sutarties sąlygos Klientas yra aiškios, suprantamos ir su jomis Klientas
sutinka. Pasirašydamas šią Sutartį sutinku, kad šios Sutarties priedai būtų pateikiami elektroniniais
kanalais arba savitarnos svetainėje, kuri randama www.eso.lt.
3. Jei Kliento objekte įrengtas tik vienas elektros apskaitos prietaisas ir jomis naudojasi keli
asmenys, už elektros energiją ir persiuntimo paslaugą su Operatoriumi atsiskaitoma pagal minėto
elektros apskaitos prietaiso rodmenis ir vieną mokėjimo dokumentą, jei Sutartyje ar jos prieduose
nenustatyta kitaip. Klientas, pasirašydamas šią Sutartį pareiškia ir patvirtina, jog Kliento objektu
besinaudojantys asmenys yra priėmę tarpusavio susitarimą dėl Kliento įforminimo verslo vartotoju.
Nesutarimai dėl tarpusavio atsiskaitymų tarp Kliento objektą naudojančių asmenų sprendžiami
teismo tvarka.
SUTARTIES PRIEDAI.
Priedas Nr. 1. Objektų sąrašas.
Priedas Nr. 2. Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:
AB „Energijos skirstymo operatorius“

(atstovo parašas, vardas ir pavardė)

KLIENTAS

(atstovo parašas, vardas ir pavardė)
A. V.
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ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEBUITINIAM
KLIENTUI SUTARTIES
BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Sutarties Bendrosiose sąlygose yra nurodytos Sutarties sudarymo, galiojimo ir nutraukimo sąlygos,
elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo tvarka ir nutraukimo sąlygos, Kliento ir Operatorius
pareigos, teisės ir atsakomybė, elektros kainos ir kiekio nustatymas, Kliento atsiskaitymas už
elektros energiją ir suteiktas paslaugas, skundų ar prašymų nagrinėjimas ir ginčų sprendimas.
2. Sutartyje vartojama sąvoka „Klientas“ atitinka „elektros energijos vartotojo“, „elektros energijos
gamintojo“ bei „gaminančio vartotojo“ sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatyme (toliau – EEĮ), Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Elektros
energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse (toliau – EETNT) ir kituose teisės aktuose, kartu su
visomis iš to kylančiomis teisėmis bei pareigomis. Sutartyje vartojama sąvoka „persiuntimo
paslauga“ reiškia Operatoriaus pagal šią Sutartį Klientui teikiamą elektros energijos persiuntimo ir
(ar) naudojimosi tinklais paslaugą, taip pat kitas su elektros energijos persiuntimu susijusias
paslaugas.
3. Sutarties Bendrosios sąlygos yra tipinės, viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje
www.eso.lt.
4. Sutarties Šalims yra žinoma, kad Šalių teisinius santykius ir iš jų kylančias Šalių teises ir pareigas,
be šios Sutarties, taip pat reglamentuoja EEĮ, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas,
EETNT bei kiti teisės aktai. Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms pasikeitus taip, kad šios
Sutarties sąlygos neatitinka teisės aktų nuostatų, Šalių tarpusavio santykiams, teisėms ir pareigoms
taikomos pasikeitusių teisės aktų nuostatos.
5. Elektros tinklo nuosavybės riba tarp Operatoriaus ir Kliento nurodoma elektros tinklų nuosavybės
ribų akte. Šalims sudarius šią Sutartį, apie konkrečiam Kliento objektui sudarytą elektros tinklų
nuosavybės ribų aktą ir jo vėlesnius pakeitimus Operatorius informuoja Klientą raštu, elektroninių
ryšių priemonėmis ar kitu Sutartyje nustatytu informacijos teikimo būdu. Tuo atveju, kai elektros
tinklų nuosavybės ribų aktas nesudarytas, laikoma, kad elektros tinklo nuosavybės riba nustatyta
taip, kaip nurodyta EETNT 11 ir 12 punktuose.
6. Kai transformatorių pastotę, skirstyklą ar transformatorinę aptarnauja Operatoriaus ir Kliento
darbuotojai (kai atsakomybės ribos yra ant 6/10/35 kV įtampos įrenginių arba ant galios
transformatoriaus 0,4 kV įtampos išvadų prijungimo gnybtų, transformatorinės 0,4 kV įvadinių
komutavimo aparatų arba ant 0,4 kV renkamų šynų), saugiam darbų atlikimui ir operatyviniam
įrenginių aptarnavimui tarp Operatoriaus ir Kliento sudaromi Elektrotechnikos darbuotojų
tarpusavio santykių nuostatai (Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedas Nr. 2). Šalių patvirtinti nuostatai
pateikiami Klientui elektroninių ryšių priemonėmis. Sutarties nutraukimas nenutraukia
Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatų galiojimo, nebent šalys susitaria kitaip.
7. Tais atvejais, kai Klientas nepasirenka nepriklausomo tiekėjo ar kai jo pasirinktas nepriklausomas
tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją sutartomis su Klientu sąlygomis,
nutraukia veiklą arba su Klientu sudarytą sutartį, ši Sutartis taikoma Šalių tarpusavio santykiams
Operatoriui teikiant, o Klientui naudojantis garantinio elektros energijos tiekimo užtikrinimo (toliau
– garantinis tiekimas) ir persiuntimo paslauga. Garantinio tiekimo trukmė – ne ilgiau kaip 6 (šeši)
mėnesiai. Jeigu per nurodytą terminą Klientas nepasirenka naujo nepriklausomo tiekėjo,
Operatorius įgyja teisę nutraukti elektros energijos tiekimą Klientui, nebent EEĮ nustatyta kitaip.
SUTARTIES SUDARYMAS IR GALIOJIMAS
8.

Sutartis įsigalioja Klientui pasirašius Sutarties Specialiąsias sąlygas. Tuo atveju, jei Klientas
nepasirašo Sutarties Specialiųjų sąlygų, bet apmoka už suteiktą persiuntimo paslaugą objektuose,
nurodytuose Sutarties Specialiųjų sąlygų Priede Nr. 1, išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, laikoma, kad
Klientas sutinka su Sutarties Specialiosiomis ir Bendrosiomis sąlygomis, ir Sutartis yra sudaryta.
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9.

Jei Sutarties sudarymo dieną Kliento objektas yra prijungtas prie elektros tinklų ir Sutartyje
nenurodoma kita jos įsigaliojimo data, Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Jei Sutartis
sudaroma iki Kliento objekto prijungimo prie elektros tinklų dienos, Sutartis įsigalioja nuo Kliento
objekto prijungimo prie elektros tinklų dienos. Sutartis su Klientu sudaroma Sutarties
Specialiosiose sąlygose nurodytam terminui.
10. Klientas, sudarydamas Sutartį su Operatoriumi, informuojamas apie Sutarties pasirašymo dieną
galiojančius Operatoriaus interneto svetainėje viešai skelbiamus elektros energijos persiuntimo
paslaugos kainas (tarifus) bei Sutarties sąlygas (Operatorius informaciją viešai skelbia savo
interneto svetainėje).
ELEKTROS ENERGIJOS
ATNAUJINIMO SĄLYGOS

PERSIUNTIMO

IR

(AR)

TIEKIMO

NUTRAUKIMO

IR

11. Elektros energijos persiuntimo paslauga ir (ar) tiekimas Klientui gali būti nutrauktas arba apribotas,
kai Klientas per nustatytą terminą nepilnai atsiskaito už patiektą ar persiųstą elektros energiją,
naudojimosi tinklais paslaugą ar kitas su persiuntimu susijusias paslaugas, nevykdo kitų esminių
Sutartyje numatytų Kliento pareigų, kurių nevykdymas gali sukelti žalą ar žalos atsiradimo grėsmę
Klientui, tretiesiems asmenims ar šių asmenų turtui ir/ar teisėtiems interesams, bei kitais Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo, EEĮ, EETNT ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
12. Jei elektros energijos persiuntimo paslauga ir (ar) tiekimas buvo nutrauktas dėl neapmokėtų skolų
ar kitais teisės aktuose numatytais pagrindais, elektros energijos persiuntimo paslauga ir (ar)
tiekimas atnaujinamas, kai Klientas sumoka įsiskolinimą už elektros energiją ir suteiktas paslaugas
bei apmoka Operatoriui elektros energijos tiekimo nutraukimo ir atnaujinimo bei kitas su tuo
susijusias išlaidas Operatoriaus nustatytais ir su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau
– Taryba) suderintais įkainiais.
13. Laikinas elektros energijos persiuntimo nutraukimas ar apribojimas Klientui ar Kliento pagamintos
elektros energijos persiuntimo į elektros energijos tinklus nutraukimas ar apribojimas nesant
Kliento kaltės galimas tik teisės aktuose nustatytais atvejais bei tvarka. Dėl nepersiųsto
(nepatiekto) ir (ar) Kliento pagaminto, tačiau į elektros energijos tinklus nepersiųsto (nepatiekto)
elektros energijos kiekio, esant ilgesniam negu teisės aktuose nurodytam laikotarpiui arba
ilgesniam negu šalių sutartam laikotarpiui, atsiradę ir tiesiogiai su tuo susiję pagrįsti nuostoliai
apskaičiuojami ir atlyginami Klientui elektros tinklų nuosavybės ribų akte nustatyta tvarka. Šalys
gali susitarti dėl kitokios nuostolių atlyginimo tvarkos nei nurodyta elektros tinklų nuosavybės ribų
akte.
14. Sutarties galiojimo metu Kliento objektui nustatomi normalus, remontinis ir avarinis elektros
energijos persiuntimo režimai. Kliento objektams užtikrinamos aprūpinimo elektros energija
sąlygos nustatomos Sutartimi ir kitais teisės aktais:
14.1.
normalaus režimo atveju, persiuntimo paslauga ir (ar) tiekimas Kliento objektui
teikiama iki Operatoriaus ir Kliento elektros tinklo nuosavybės ribos pagal Operatoriaus
patvirtintą normalių sujungimų schemą;
14.2.
remontinio ir avarinio režimų sąlygomis persiunčiant elektros energiją Kliento
objektui gali būti neužtikrinama objektų aprūpinimui elektros energija normaliuoju režimu
suteikta patikimumo kategorija;
14.3.
remontinio režimo atveju Kliento objektai (-ai) gali būti prijungti prie mažesnio
kiekio šaltinių, nei numato Operatoriaus patvirtinta normalių sujungimų schema, tokiu
atveju pasikeičia aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorija. Klientas turi
atsižvelgti į šį pasikeitimą ir atitinkamai pasirinkti vidaus tinklų aprūpinimo elektros
energija schemas, numatyti ir įgyvendinti priemones galimiems nuostoliams dėl
aprūpinimo elektros energija nutraukimo išvengti ar juos sumažinti;
14.4.
avarinio režimo atveju, įvykus avarijai, gedimui ar sutrikimui elektros perdavimo ar
skirstomuosiuose tinkluose, kai Klientas iš anksto jau buvo informuotas apie taikomą
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remontinį režimą Operatorius turi atkurti persiuntimo ir (ar) tiekimo paslaugą Kliento
objektui per ne ilgesnį laiką nei nustatytas teisės aktuose patikimumo kategorijai, kuri
taikoma remontinio režimo metu.
ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR KIEKIO NUSTATYMAS
15. Už suteiktą persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už iš tinklo suvartotą elektros
energiją) Klientas atsiskaito su Operatoriumi teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotomis ir/ar
viešai paskelbtomis kainomis bei tarifais (atvejai, kai Operatoriaus kainos ir tarifai turi būti
skelbiami viešai, yra nustatyti teisės aktais). Pakeitus šiame punkte nurodytas kainas, naujoji kaina
įsigalioja ir tampa privaloma Sutarties šalims nuo teisės aktuose nurodytos datos.
16. Patiektos į tinklą ir suvartotos iš tinklo elektros energijos kiekiai nustatomi pagal elektros energijos
apskaitos prietaisų rodmenis, o jei to padaryti neįmanoma – teisės aktų nustatytais būdais.
Laikoma, kad pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis nustatyti suvartotos ar
patiektos elektros energijos kiekio neįmanoma, kai sugenda ar sugadinami elektros energijos
apskaitos prietaisai, nutraukiamos ar kitaip pažeidžiamos plombos, pažeidžiamos kitos susijusios
su elektros energijos apskaita plombuojamos vietos (nepriklausomai nuo to, kas atliko šiuos
aukščiau išvardintus veiksmus), elektros apskaitos prietaisų dingimo bei kitais teisės aktų
nustatytais atvejais.
17. Suvartotos elektros energijos kiekis objektuose, kai nėra įrengti elektros apskaitos prietaisai,
nustatomas pagal objektuose įrengtų elektros imtuvų leistinąją naudoti galią ir darbo valandų kiekį,
nurodytus Operatoriaus sudarytame elektros tinklų nuosavybės ribų akte.
18. Klientui iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio darbo dienos nepateikus elektros apskaitos prietaisų
rodmenų, Operatorius turi teisę 1 (pirmą) mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, darbo
dieną išrašyti nustatytos formos mokėjimo dokumentą pagal Kliento objektams per mėnesį
tiekiamos elektros energijos vidutinį kiekį arba nurašyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis.
ATSISKAITYMAS UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ IR PERSIUNTIMO PASLAUGĄ
19. Rodmenų deklaravimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. Teisės aktais
nustačius kitokius rodmenų deklaravimo terminus, taikomi teisės aktuose nustatyti terminai.
Klientas neprivalo pateikti objektų elektros apskaitos prietaisų rodmenų, jei jis susitarė su
Operatoriumi, kad elektros energijos kiekius šiuose objektuose nuskaito Operatorius nuotoliniu
būdu, tai yra automatizuotų sistemų pagalba.
20. Operatorius pateikia Klientui mokėjimo dokumentą, vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais
pateiktos ir (ar) atgautos elektros energijos kiekio apskaičiavimo būdais arba Kliento deklaruotais,
Operatoriaus nuotoliniu būdu nuskaitytais ar nurašytais elektros apskaitos prietaisų rodmenimis.
Jei deklaruoti ir Operatoriaus nuotoliniu būdu nuskaityti ar nurašyti rodmenys skiriasi, mokėjimo
dokumentas išrašomas pagal Operatoriaus nuotoliniu būdu nuskaitytus ar nurašytus elektros
apskaitos prietaisų rodmenis.
21. Tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės
riba, Klientui papildomai apskaičiuojamos nesutampančios dalies elektros technologinės sąnaudos.
Elektros energijos sąnaudos, susidarančios elektros tinkluose, kituose įrenginiuose ir prietaisuose,
esančiuose nuo elektros energijos tiekimo vietos iki elektros apskaitos prietaisų įrengimo vietos,
pridedamos/atimamos (priklausomai nuo elektros tinklo tarp persiuntimo vietos ir elektros
apskaitos prietaisų įrengimo vietos nuosavybės) prie/iš elektros apskaitos prietaisais nustatyto
patiektos elektros energijos kiekio. Elektros energijos sąnaudos, suderinus nesutampančios elektros
tinklo dalies duomenis su Klientu, apskaičiuojamos pagal Operatoriaus patvirtintą metodiką ir
elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo akte pateiktais duomenimis elektros sąnaudų
skaičiavimui.
22. Operatorius ne vėliau kaip iki 6 (šeštos) mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, darbo
dienos pateikia Klientui mokėjimo dokumentą už suteiktą persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo
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23.

24.

25.

26.

atveju – ir už suvartotą elektros energiją) pagal Sutarties 16 ir 17 punktuose nurodytus būdus
gautus elektros apskaitos prietaisų rodmenis. Operatorius pateikia mokėjimo dokumentą Klientui
vienu iš šių būdų: elektroninių ryšių priemonėmis (Operatoriaus savitarnos svetainėje, elektroniniu
paštu), išsiunčia jį paštu paskutiniu Kliento pateiktu adresu ar kitu Šalių suderintu būdu.
Klientas už per ataskaitinį laikotarpį suteiktą persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir
už suvartotą elektros energiją), taip pat netesybas (delspinigius) turi sumokėti iki Sutarties
Specialiosiose sąlygose nustatyto termino. Už kitas su elektros energijos persiuntimu susijusias
paslaugas Klientas atsiskaito Operatoriaus pateiktuose mokėjimo dokumentuose nurodytais
terminais. Visi mokėjimai laikomi atlikti nuo pinigų įskaitymo į Operatoriaus banko sąskaitą
dienos. Kliento mokėjimai už elektros energiją įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatytu eiliškumu: netesybos (delspinigiai), skola už praėjusio laikotarpio suteiktą
persiuntimo paslaugą, einamieji mokėjimai už suteiktą persiuntimo paslaugą.
Klientui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei Klientui
pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros ir (ar) yra kitų aplinkybių,
leidžiančių pagrįstai manyti, kad Klientas nevykdys savo prievolių pagal sudarytą Sutartį,
Operatorius turi teisę pareikalauti Kliento pateikti visų savo prievolių pagal Sutartį tinkamo
įvykdymo užtikrinimo arba kitų atsiskaitymo garantijų (mokėti iš anksto (avansu), nustatyti
trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus, kt.).
Tuo atveju, jei dėl aukščiau išvardintų aplinkybių Operatorius pateikia Klientui reikalavimą
atsiskaityti avansu, Klientas moka avansu už kitą ataskaitinį laikotarpį ne vėliau kaip likus 3
(trims) kalendorinėms dienoms iki naujo ataskaitinio laikotarpio pradžios. Išankstinio apmokėjimo
dydis yra lygus praėjusio mėnesio įmokos už Kliento suvartotą elektros energiją dydžiui. Jei
einamąjį mėnesį suvartotos elektros energijos kiekis yra didesnis už praėjusio mėnesio suvartotos
elektros energijos kiekį, tai už viršijantį suteiktos persiuntimo paslaugos kiekį Klientas sumoka
Sutarties 12 punkte nustatyta tvarka. Jei einamąjį mėnesį suvartotos elektros energijos kiekis
mažesnis už praėjusį mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį, tai likusi išankstinio mokėjimo
suma įskaitoma į kito mėnesio išankstinį apmokėjimą.
Už perskaičiuotą elektros energijos kiekį bei kitas su tuo susijusias paslaugas Klientas atsiskaito
pagal išrašytą patikslintą mokėjimo dokumentą arba kito ataskaitinio laikotarpio mokėjimo
dokumentą, kuriuose turi būti įvertinti nustatyti netikslumai.

KLIENTO IR OPERATORIAUS PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
27. Operatorius įsipareigoja:
27.1. pagal Sutarties sąlygas bei galiojančių Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus persiųsti
(garantinio tiekimo atveju - ir tiekti) Klientui elektros energiją;
27.2. diegti, naudoti ir prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros
energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti elektros apskaitos prietaisus ir jų prijungimo
schemoje naudojamus įrenginius ir įtaisus: įrengti, keisti bei pateikti metrologinei patikrai
elektros apskaitos prietaisus ir srovės matavimo transformatorius, kurie yra Operatoriaus
nuosavybė. Įgyvendindamas šias prievoles, Operatorius gali įdiegti Klientui galios ribojimo
priemones, kurios neleistų viršyti Klientui suteiktos leistinosios naudoti galios;
27.3. atliekant planinius elektros tinklų remonto ar techninės priežiūros darbus, užtikrinti, jog
elektros energijos nutraukimo trukmė Klientui per kalendorinius metus neviršytų atitinkamai
patikimumo kategorijai EEĮ ar EETNT numatytos trukmės. Operatorius ir Klientas gali
susitarti dėl objektyviai pagrįstos ir reikalingos ilgesnės nei EETNT nustatytos elektros
energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo nutraukimo trukmės;
27.4. ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas pranešti apie elektros energijos ar
galios apribojimus, išskyrus atvejus, kai Operatoriui prireikia nedelsiant įvesti elektros galios
apribojimus ir tai gali būti pateisinama saugumo ar svarbiais visuomenės interesais. Elektros
energijos persiuntimas gali būti nutrauktas ar apribotas be išankstinio įspėjimo tik tais
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atvejais, kai tuo siekiama išvengti avarijos ar gedimų energetikos sistemoje ar Operatoriaus
elektros tinkle arba likviduoti patirtą avariją, gedimus ar sutrikimus, taip pat esant kitoms
EEĮ išvardintoms aplinkybėms. Tokiais atvejais Operatorius vykdo Operatoriaus iš anksto
savitarnos svetainėje paskelbtą vartotojų avarinių atjungimų grafiką;
27.5. nedelsdamas pranešti Klientui elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar
apribojimo, elektros galios apribojimo priežastis. Jei Klientas nesilaiko elektros energijos
apribojimo ir išjungimo grafikų, savavališkai įjungia išjungtus elektros įrenginius ir imtuvus,
trukdo Operatoriui nutraukti elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą, tai Kliento elektros
įrenginiai gali būti nedelsiant priverstinai atjungti nuo elektros tinklo;
27.6. atliekant naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimo ar elektros tinklų priežiūros darbus,
apie numatomą elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimą ar apribojimą ne
vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas pranešti Klientui (nurodyti planuojamą
elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę);
27.7. sudaryti ir vykdyti Kliento objektų elektros energijos ir galios apribojimų ir avarinių
atjungimų grafikus, vadovaudamasi Laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo
siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir
atlyginimo tvarkos aprašo nuostatomis. Elektros energijos ir galios apribojimų ir avarinių
atjungimų grafikai sudaromi ir objekto faktinė naudojama galia ribojama pagal Operatoriaus
atliktus apkrovų, galios srautų ir įtampų periodinius minimumų ir maksimumų kontrolinius
matavimus. Grafikų sudarymo tvarka ir Kliento informavimo apie įtraukimą į grafikus bei
elektros energijos ar galios apribojimų, avarinių atjungimų vykdymą tvarka nustatyta šiame
punkte nurodytame teisės akte. Pakeitus šį teisės aktą, vadovaujamasi pakeisto teisės akto
nuostatomis;
27.8. teikti Klientui informaciją Operatoriaus interneto svetainėje apie efektyvų elektros energijos
vartojimą, Operatoriaus teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų (garantinio
tiekimo atveju – ir elektros energijos) kainas bei tarifus, numatomus Sutarties pakeitimus ir
kitą teisės aktuose bei Sutartyje nustatytą informaciją;
27.9. teisės aktų numatytais terminais informuoti Klientą apie numatomą elektros energijos
persiuntimo ir (ar) tiekimo apribojimą ar nutraukimą Operatoriaus iniciatyva;
27.10. pranešti Klientui apie tarifų (kainų) ir kitų mokėjimų pasikeitimą raštu ar kitais būdais
suprantamai ir ne vėliau kaip likus 1 (vienam) ataskaitiniam laikotarpiui iki naujų tarifų
(kainų) ir kitų mokėjimų įsigaliojimo;
27.11. atlyginti Klientui tiesioginius nuostolius, kai Operatorius nevykdo arba netinkamai vykdo
Sutartyje ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
27.12. teikti informaciją Klientui apie jo atsiskaitymus už jam suteiktą persiuntimo paslaugą
(garantinio tiekimo atveju – ir už suvartotą elektros energiją) elektroninių ryšių priemonėmis,
kai asmuo yra tinkamai identifikuojamas;
27.13. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
28. Operatorius turi šias teises:
28.1. iš Kliento gauti elektros apskaitos prietaiso rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą jo
pareigoms ir funkcijoms, nustatytoms teisės aktuose, atlikti;
28.2. eksploatuoti Kliento teritorijoje ar pastatuose esančius Operatoriui priklausančius elektros
tinklus ir elektros įrenginius, taip pat Kliento darbo laiku (Klientui sutikus – ir kitu laiku),
išskyrus atvejus, kai, siekiant užtikrinti tinkamą EETNT nuostatų įgyvendinimą, saugų ir
efektyvų elektros energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą, ir (ar) tinkamą tiekiamos elektros
energijos apskaitą, nurodytus veiksmus būtina atlikti kitu laiku, Operatoriaus darbuotojai,
pateikę tarnybinius pažymėjimus, gali matuoti naudojamą ir (ar) generuojamą elektros galią,
įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, įrengti, keisti, eksploatuoti
elektros apskaitos prietaisus bei schemų elementus, esančius Kliento patalpose ar teritorijoje,
apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) parametrus;
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28.3. nekliudomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jam priklausančių ar jo eksploatuojamų
elektros tinklų, esančių Kliento teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jų remonto,
techninės priežiūros, eksploatavimo, medžių ir krūmų kirtimo (dėl iškirstos medienos
naudojimo sprendžia žemės savininkai), rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat
įrengti naujus elektros energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų. Be
Operatoriaus rašytinio sutikimo elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama statyti,
remontuoti, rekonstruoti arba griauti bet kokius statinius, atlikti įvairius kasybos, krovos,
dugno gilinimo, žemės kasimo, sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus, mechanizuotai
laistyti žemės ūkio kultūras, įrengti gyvulių laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines
tvoras, sodinti arba kirsti medžius, atlikti kitus teisės aktuose numatytus ribojamus darbus ar
veiksmus;
28.4. sustabdyti savo prievolių vykdymą, taip pat nutraukti ar apriboti elektros energijos tiekimą ir
(ar) persiuntimą EETNT bei kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;
28.5. reikalauti iš Kliento apmokėti už neeilinį elektros apskaitos prietaiso rodmenų patikrinimą,
kai Klientas Sutartyje ar teisės aktuose nustatyta tvarka nedeklaruoja elektros apskaitos
prietaiso rodmenų, išskyrus, jei šalys susitarė, kad elektros apskaitos prietaisų rodmenis
Sutarties galiojimo laikotarpiu Operatorius nuskaitys nuotoliniu būdu;
28.6. reikalauti iš Kliento apmokėti už teisės aktų reikalavimus atitinkančio elektros apskaitos
prietaiso pakeitimą, metrologinę patikrą, kai elektros apskaitos prietaiso pakeitimas, patikra
atlikta Kliento rašytiniu prašymu ir buvo nustatyta, kad elektros apskaitos prietaisas veikia
tinkamai ir atitinka nustatytus metrologinius reikalavimus;
28.7. reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius ir žalą iš ją padariusių asmenų;
28.8. tvarkyti Kliento asmens duomenis Sutartyje bei teisės aktuose nustatyta tvarka;
28.9. Klientui skirtus pranešimus gali skelbti viešai (vietos ar centrinėje spaudoje, per radiją ar
kitaip per visuomenės informavimo priemones), taip pat informacija gali būti pranešama
Klientui tiesiogiai raštu (paštu), elektroninių ryšių priemonėmis (Operatoriaus savitarnos
svetainėje, elektroniniu paštu, telefonu) ir kitais būdais;
28.10. kitas teisės aktuose nustatytas teises.
29. Klientas įsipareigoja:
29.1. deklaruoti elektros apskaitos prietaiso rodmenis Operatoriaus savitarnos svetainėje ar kitu
Operatoriaus nustatytu būdu. Ši nuostata netaikoma, jei Kliento objekte yra įrengta
automatizuota apskaita;
29.2. sumokėti Operatoriui už suteiktą persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už
suvartotą elektros energiją);
29.3. esant Operatoriaus prašymui, pateikti numatomus suvartoti ir (ar) pirkti elektros energijos
kiekius pagal Operatoriaus pateiktus laikotarpius ir Operatoriaus nustatytą formą;
29.4. informuoti Operatorių Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytais kontaktais, jei daugiau
kaip 3 (tris) mėnesius iš eilės (jeigu teisės aktai nenustato kito termino) elektros energija
Kliento objekte nebus vartojama;
29.5. kai Klientas nėra objekto, dėl kurio sudaroma ši Sutartis, savininkas, o valdo ir naudoja jį
kitais teisėtais pagrindais, sudarydamas šią Sutartį Klientas turi pateikti prašymą su objekto
elektros apskaitos prietaisų rodmenimis, patvirtintais objekto savininko ir Kliento parašais,
bei dokumentus, suteikiančius Klientui teisę sudaryti Sutartį su Operatoriumi. Nepateikus
dokumentų, įrodančių Kliento teisę sudaryti šią Sutartį, Klientas privalo pateikti rašytinį
trišalį susitarimą tarp Operatoriaus, savininko ir Kliento, nustatantį, kad už tinkamą prievolių
pagal Sutartį vykdymą atsako Klientas;
29.6. pasirinkęs nepriklausomą tiekėją arba nutraukdamas Sutartį, paskutinę sutarties su ankstesniu
tiekėju ar Operatoriumi galiojimo dieną nurašyti ir deklaruoti elektros apskaitos prietaisų
rodmenis Operatoriui šioje Sutartyje nustatyta tvarka;
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29.7. raštuose, mokėjimo pavedimuose ir kituose dokumentuose įrašyti šioje Sutartyje nurodytą
Kliento kodą ir (ar) objekto numerį;
29.8. neatsiskaitęs už persiuntimo paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už suvartotą elektros
energiją), Sutartyje nustatyta tvarka, sumokėti Operatoriui 0,02 procento dydžio delspinigius,
skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną.
Klientas, gavęs mokėjimo dokumentą, delspinigius privalo sumokėti kartu su po delspinigių
priskaičiavimu mokama įmoka už persiuntimo paslaugą, suteiktą per ataskaitinį laikotarpį;
29.9. kai saugiam darbų atlikimui ir operatyviniam įrenginių aptarnavimui tarp Operatoriaus ir
Kliento sudaromi Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, iki nuostatų
sudarymo ir kasmet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo metų pradžios ar
pasikeitus Įmonės operatyviai valdomų ir tvarkomų elektros įrenginių operatyvinei ar
principinei schemai pateikti Operatoriui atnaujintą bei Įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens
patvirtintą elektros įrenginių operatyvinę ar principinę schemą ir atsakingų asmenų
kontaktinius duomenis;
29.10. neviršyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 Priede nurodytos objektų leistinosios naudoti ir (ar)
leistinosios generuoti galios;
29.11. viršijęs nustatytą leistinąją naudoti galią, už viršytą galios dalį papildomai sumokėti
Operatoriui mokestį teisės aktų nustatyta tvarka. Mokestį Klientas privalo sumokėti pagal
Operatoriaus pateiktą mokėjimo dokumentą;
29.12. nekeisti elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos ir atvado prijungimo schemų;
29.13. leisti Operatoriui ar jo įgaliotiems asmenims (rangovams), pateikusiems tarnybinius
pažymėjimus, matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros
energijos parametrus, kontroliuoti elektros energijos vartojimo režimą, įrengti, keisti,
eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų elementus,
esančius Kliento naudojamose ar jam priklausančiose patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų
plombas, nustatyti elektros apskaitos prietaisų rodmenis teisės aktų nustatyta tvarka;
29.14. leisti Operatoriaus ar organizacijos, prižiūrinčios Operatoriaus automatizuotą elektros
energijos apskaitos sistemą, darbuotojams, pateikusiems pažymėjimus, atlikti automatizuotos
elektros energijos apskaitos sistemos aparatinės įrangos būklės patikrinimą ir remontą;
29.15. atsižvelgiant į suteiktą aprūpinimo elektros energija patikimumo kategoriją, turėti tinkamai
įrengtas technines priemones, reikalingas technologiniams procesams saugiai sustabdyti ir
galimiems nuostoliams išvengti ar maksimaliai juos sumažinti dėl galimo persiuntimo
nutraukimo, apribojimo ar kitokio sutrikdymo, o pastarajam įvykus – imtis priemonių
nuostoliams išvengti ar juos sumažinti, taip pat atitinkamai apsaugoti savo elektros tinklus,
kitokius įrenginius ir prietaisus atitinkama apsauga. Elektros energijos persiuntimo
nutraukimu laikomi tie atvejai, kai elektros energijos persiuntimas Kliento objektui
nutraukiamas iš visų įrengtų elektros energiją Kliento objektui tiekiančių elektros linijų;
29.16. užtikrinti tinkamą elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo akte jam priskirtų elektros
tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, laikytis Operatoriaus
nustatyto elektros energijos naudojimo režimo, taip pat nedelsdamas pranešti Operatoriui
apie avariją, gaisrą, elektros apskaitos prietaisų bei elektros apskaitos schemos elementų
gedimus ar kitokius pažeidimus naudojant elektros energiją;
29.17. kai tik paaiškėja, Sutartyje nurodytais kontaktiniais duomenimis, nedelsiant informuoti
Operatorių apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų
gedimus, elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų, kitų su elektros
apskaita susijusių plombuojamųjų vietų plombų pažeidimus ar nutraukimus, taip pat apie
nepagrįstą esminį pagal elektros apskaitos prietaisus elektros energijos suvartojimo
sumažėjimą arba padidėjimą. Už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose
naudojamos įrangos ir įtaisų bei plombų, uždėtų EETNT nurodytose vietose, periodinį
stebėjimą ir EETNT nustatytais atvejais Operatoriaus informavimą apie pastebėtus šių
prietaisų, įrangos gedimus ir plombų pažeidimus atsako Klientas;

12

29.18. jeigu Sutartis sudaryta dėl objekto, kuris prie Operatoriaus skirstomųjų tinklų prijungtas
vadovaujantis sudaryta Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie Operatoriaus
elektros tinklų sutartimi (toliau – Prijungimo sutartis), kai Kliento elektros įrenginiai yra
prijungiami prie elektros skirstomųjų tinklų taikant EEĮ 67 straipsnio 7 dalies 2 punkte
nurodytą sąnaudų paskirstymo tvarką, Klientas įsipareigoja 10 metų nuo Sutarties
įsigaliojimo momento nemažinti Prijungimo sutartyje nurodyto objekto leistinosios naudoti
galios ir (ar) nekeisti elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijos į žemesnę. Jeigu
Klientas pageidauja sumažinti objekto leistinąją naudoti galią ir (ar) pakeisti elektros
energijos tiekimo patikimumo kategoriją į žemesnę nepraėjus 10 (dešimt) metų nuo Sutarties
įsigaliojimo atitinkamo objekto atžvilgiu, Klientas privalo apmokėti visas patirtas
Operatoriaus sąnaudas, susijusias su objekto prijungimu prie skirstomųjų tinklų,
proporcingai sumažintai leistinajai naudoti galiai ir (ar) pakeistai elektros energijos tiekimo
patikimumo kategorijai. Tokiu atveju Operatorius perskaičiuoja Prijungimo sutartyje
numatytą įmoką;
29.19. kai Sutartis sudaryta kitu, nei Sutarties 29.18 punkte nurodytu, atveju ir Klientas pageidauja
mažinti elektros įrenginių leistinąją naudoti galią ir (ar) pakeisti elektros energijos tiekimo
patikimumo kategoriją į žemesnę nepraėjus 3 (trejiems) metams nuo Sutarties įsigaliojimo
atitinkamo objekto atžvilgiu, Klientas privalo apmokėti visas patirtas Operatoriaus sąnaudas,
susijusias su objekto prijungimu prie skirstomųjų tinklų, proporcingai sumažintai leistinajai
naudoti galiai ir (ar) pakeistai elektros energijos tiekimo patikimumo kategorijai. Tokiu
atveju Operatorius perskaičiuoja Prijungimo sutartyje numatytą įmoką;
29.20. kai Sutartis sudaryta Sutarties 29.18 ar 29.19 punktuose nurodytais atvejais ir Klientas
pageidauja perleisti nuosavybės teisę į objektą, Klientas įsipareigoja objekto įgijėjui perleisti
nurodytuose punktuose numatytą prievolę 3 (trejus) metus ar 10 (dešimt) metų nemažinti
Prijungimo sutartyje nurodyto objekto leistinosios naudoti galios ir (ar) nekeisti elektros
energijos tiekimo patikimumo kategorijos į žemesnę. Jei objekto įgijėjas neperima šios
prievolės, Klientas lieka atsakingas prieš Operatorių dėl šios prievolės įvykdymo ar
nuostolių atlyginimo. Ši Kliento prievolė išlieka ir nutraukus Sutartį;
29.21. Klientas, savo objekte turintis elektros energijos generavimo šaltinius, ir turintis teisę tiekti
į tinklą elektros energiją, įsipareigoja:
29.21.1.
patiekti į Operatoriaus tinklą tinkamos kokybės (galiojančius standartus
atitinkančią) elektros energiją;
29.21.2.
elektrinės ir generuojančių įrenginių (agregatų) paleidimą ir sustabdymą
vykdyti vadovaujantis teisės aktais ir (ar) Šalių pasirašytomis sutartimis (ar)
susitarimais;
29.21.3.
paklusti bendrajam Operatoriaus elektros tinklo operatyviajam
dispečeriniam valdymui;
29.21.4.
eksploatuojant generuojančius įrenginius ir gaminant bei tiekiant į tinklą
elektros energiją vadovautis galiojančių teisės aktų reikalavimais;
29.22. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
30. Klientas turi šias teises:
30.1. gauti iš Operatoriaus aiškią informaciją apie Sutarties sudarymą ir jos sąlygas, Operatoriaus
pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir jų teikimo
sąlygas, elektros energijos tarifus (kainas) bei teikiamų paslaugų kainas, pranešimų apie
tarifus (kainas) pateikimo būdus, ginčų nagrinėjimo tvarką, kuri skelbiama Operatoriaus
interneto svetainėje;
30.2. pasirinkti persiuntimo paslaugos tarifą Operatoriaus elektros energijos ir persiuntimo
paslaugos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
30.3. pasirinkti vieną iš kelių Operatoriaus pasiūlytų apmokėjimo už suteiktą persiuntimo
paslaugą (garantinio tiekimo atveju – ir už suvartotą elektros energiją) būdų;
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30.4. sustabdyti Sutarties vykdymą su Operatoriumi, jei sudaroma elektros energijos pirkimopardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartis su nepriklausomu tiekėju, pasiliekant
teisę sutarties su nepriklausomu tiekėju nutraukimo ar galiojimo pasibaigimo atveju
atnaujinti jos vykdymą pagal tą dieną galiosiančias Sutarties Bendrąsias sąlygas, kurios
viešai bus skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje;
30.5. nutraukti Sutartį, jei keičiamos Sutarties sąlygos ir jos Klientui yra nepriimtinos;
30.6. reikalauti Operatoriaus, kad būtų atlikta neeilinė elektros apskaitos prietaiso patikra.
Klientas sumoka patirtas patikros sąnaudas, jeigu buvo nustatyta, kad elektros apskaitos
prietaisas veikia tinkamai ir atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;
30.7. reikalauti iš Operatoriaus atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl nepersiųstos ir (ar)
netinkamos kokybės elektros energijos.
Kliento ir Operatoriaus atsakomybė
31.
32.

33.
34.

35.

36.

Klientas privalo atlyginti Operatoriui padarytus nuostolius (žalą) už neteisėtą elektros
energijos vartojimą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Šalis atsako prieš kitą šalį už kitai šaliai ir/ ar tretiesiems asmenims kaltais veiksmais
padarytą žalą ir nuostolius dėl Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar jų netinkamo
vykdymo. Šalių atsakomybė visais atvejais ribojama tiesioginiais nuostoliais, t. y. negautos
pajamos nėra atlyginamos.
Šalys atsako už netinkamą Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą arba nevykdymą,
įskaitant veiklą asmenų, kuriuos šalis pasitelkia savo teisėms įgyvendinti ir įsipareigojimams
vykdyti arba kuriems šalis leidžia atlikti tokius veiksmus.
Bet kuri šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo
nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar
jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi
reikiamų finansinių išteklių Sutarčiai tinkamai ir laiku vykdyti arba šalies (skolininko)
kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis susitaria laikyti aplinkybes, kaip jos
reglamentuotos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose „Atleidimo
nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse”, taip pat
blokada, terorizmas, perversmas, kiti neramumai, radiacinis ar kitoks pavojingas gyvybei oro
užterštumas, kompetentingų institucijų sprendimu paskelbta epidemija ir (arba) pandemija
valstybėse, susijusiose su Sutarties vykdymu.
Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių
įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokių aplinkybių atsiradimą, raštu apie tai
informuoti kitą šalį, nurodyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, ir sutartinius
įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju, jei abi šalys pripažįsta, kad
susiklosčiusios aplinkybės yra pripažintinos nenugalima jėga (force majeure), sutartinių
įsipareigojimų vykdymas laikomas sustabdytu pagrįstai, kol išnyks pirmiau nurodytos
aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to,
kai Sutarties nevykdanti šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo kitai šaliai atlyginti nuostolius, susijusius su
negautu ar ne Sutartyje nustatytu terminu gautu pranešimu. Šalis, laiku nepranešusi kitai
šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo
nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Pranešime turi būti nurodyta:
36.1. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė negali
būti vykdoma Sutartyje nustatytais terminais ir (ar) tvarka;
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37.

38.

39.

36.2. visi galimi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinantys
įrodymai, kuriuos turi šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybes. Tuo atveju, jeigu šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybes, po pranešimo pateikimo kitai šaliai dienos gauna papildomų
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinančių įrodymų, visi tokie
įrodymai kitai šaliai turi būti pateikti per kiek įmanoma trumpesnį terminą;
36.3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina)
pabaiga;
36.4. nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka tos Sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat
kitų šios Sutarties sąlygų įvykdymui.
Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms šalis atleidžiama nuo savo sutartinių
įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui. Kai dėl nenugalimos
jėgos (force majeure) aplinkybių šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 6
(šešis) mėnesius, kita šalis turi teisę nutraukti arba sustabdyti Sutartį, raštu apie tai pranešusi
Sutarties nevykdančiai šaliai.
Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, šalis, dėl nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybių negalėjusi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo
nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai šaliai ir
atnaujinti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, jeigu šalys nesusitarė kitaip. Šalis,
nepranešusi apie aukščiau nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (ar) neatnaujinusi savo
sutartinių įsipareigojimų vykdymo šiame punkte nustatyta tvarka, privalo atlyginti kitai šaliai
dėl negauto pranešimo patirtus nuostolius.
Sutarties nutraukimas arba sustabdymas nepanaikina pareigos sumokėti už iki Sutarties
nutraukimo ar sustabdymo suteiktas paslaugas ir (ar) pristatytas prekes, ir (ar) atliktus
darbus, ir kitos šalies teisės reikalauti atlyginti netesybas bei nuostolius, atsiradusius dėl
Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo iki nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybių atsiradimo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
40. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Operatorius tvarko Klientų atstovų - fizinių asmenų duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, įgaliojimo duomenis, kontaktinius duomenis: telefono
numerį ir elektroninio pašto adresą. Kliento atstovas patvirtina, kad jo (jos) pateikti asmens
duomenys yra tikslūs ir teisingi, o Operatorius nėra atsakingas už perteklinių duomenų pateikimą
ir tvarkymą, jei tokius duomenis Operatoriui Kliento atstovas pateikė per neapdairumą;
41. Operatorius turi teisę tvarkyti Kliento (kai jis yra fizinis asmuo) asmens duomenis paslaugų
teikimo, sutarčių sudarymo ir vykdymo, atsiskaitymo už teikiamas paslaugas, įsiskolinimo
valdymo, administravimo ir išieškojimo bei kitų teisės aktuose numatytų Operatoriaus pareigų
vykdymo tikslais.
42. Aukščiau nurodytais tikslais Operatorius tvarko šiuos Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę,
asmens kodą arba gimimo datą, kliento kodą, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, suvartojimo
duomenis (jei Klientas naudoja išmanųjį skaitiklį – įtampos, srovės bei reaktyvios vertės galios
duomenis), mokėjimų duomenis (mokėtinas sumas, nepadengtus įsiskolinimus, mokėjimų istoriją,
kt.) ir kitus su šios Sutarties sudarymu ir vykdymu susijusius Kliento duomenis.
43. Operatorius taip pat turi teisę tvarkyti Kliento kontaktinius asmens duomenis tiesioginės
rinkodaros tikslais (teikdama apklausas dėl paslaugų kokybės, teikdama pasiūlymus, naujienas apie
savo prekes, paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius), kai Klientas yra išreiškęs tam
sutikimą ir nėra jo atšaukęs.
44. Klientas susisiekęs su Operatoriumi, ir Operatoriui nustačius Kliento tapatybę, gali įgyvendinti
šias savo asmens duomenų teises:
44.1. susipažinti su Operatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis;
44.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
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45.
46.

47.

48.

49.

50.

51.

44.3. prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens
duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų
reikalavimus;
44.4. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė,
susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
44.5. prašyti ištrinti Operatoriaus tvarkomus asmens duomenis, kai asmens duomenys
tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys
nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip
tvarkomi;
44.6. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz.
laikotarpiui, per kurį Operatorius įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo
asmens duomenys būtų ištrinti;
44.7. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – teisę bet
kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo
duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
Vartotojas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę kreiptis arba
pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Operatorius siekdamas užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą turi teisę perduoti Kliento asmens
duomenis Operatoriaus vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims teikiantiems
klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas. Tretieji asmenys
gautus vartotojo asmens duomenis tvarko tik pagal Operatoriaus pavedimus, laikydamiesi asmens
duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.
Operatorius taip pat gali pateikti Kliento asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms,
policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba
siekiant užtikrinti Operatoriaus teises arba Operatoriaus klientų, darbuotojų ir turto saugumą.
Klientui tinkamai nevykdant jam priklausančių mokėjimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų,
Operatorius raštu ar elektronine forma informavęs Klientą, turi teisę teikti Kliento asmens
duomenis jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams, finansų paslaugas teikiančioms
įmonėms ir įstaigoms, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, taip pat rinkti asmens duomenis
skolos išieškojimo tikslais iš VĮ „Registrų centras“, kitų duomenų bazių.
Operatorius turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti
duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis
duomenų saugojimo terminas.
Klientas, pateikdamas savo duomenis patvirtina, kad pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o
Operatorius nėra atsakingas už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis
Operatoriui Klientas pateikė per neapdairumą.
Detalesnė informacija apie Klientų asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama
Operatoriaus internetinėje svetainėje www.eso.lt/lt/privatumas.

KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
52. Sutarties galiojimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.
53. Sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatos, įskaitant Sutarties priedus, gali būti pakeistos, papildytos
raštišku Operatoriaus ir Kliento susitarimu. Siūlymai pakeisti, papildyti pasirašytą Sutartį
nenutraukia jos galiojimo. Operatorius turi teisę pakeisti Sutarties Bendrąsias sąlygas prieš tai jų
pakeitimus teisės aktų nustatyta tvarka suderinęs su Taryba. Tarybos nutarimu suderinti Sutarties
Bendrųjų sąlygų pakeitimai tampa privalomi Sutarties Šalims nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo
datos. Apie Sutarties Bendrųjų sąlygų pakeitimus kartu skelbiama ir Operatoriaus interneto
svetainėje.
54. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, taip pat bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti
Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu ir (ar) elektroniniu paštu pranešusi kitai šaliai.
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55. Sutartis gali būti nutraukta Operatoriaus iniciatyva EETNT numatytomis sąlygomis, tais atvejais,
jei Klientas Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede nurodytame objekte nevartoja elektros energijos
daugiau nei 36 (trisdešimt šešis) mėnesius arba elektros energijos persiuntimas objekte yra
nutrauktas dėl Kliento kaltės daugiau nei 6 (šešis) mėnesius. Sutartis taip pat gali būti nutraukta
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
56. Sutartis Kliento objekto, kuriam teikiama persiuntimo paslauga, atžvilgiu pasibaigia Klientui
pardavus ar kitaip perleidus tą objektą, taip pat netekus jo valdymo teisės (nutraukus nuomos,
panaudos sutartis ir kt.), kai Klientas pateikia Operatoriui tinkamai įformintą objekto perleidimą ar
objekto valdymo teisės netekimą patvirtinantį dokumentą bei prašymą nutraukti Sutartį tam
objektui, nurodant objekto elektros apskaitos prietaisų rodmenis, patvirtintus Kliento bei naujojo
objekto savininko ar teisėto valdytojo (jei tokie yra) parašu. Nuo šio momento Operatorius turi
teisę nutraukti elektros energijos persiuntimą parduoto ar kitaip perleisto Kliento objekto atžvilgiu
ir išmontuoti elektros apskaitos prietaisus, elektros apskaitos schemos elementus bei atvadą teisės
aktų nustatyta tvarka.
57. Tuo atveju, jei Klientas perleidęs objektą vengia ar dėl kitų priežasčių nenutraukia Sutarties,
Sutartis gali būti nutraukta naujojo savininko prašymu be atskiro pranešimo Klientui. Jei naujasis
objekto savininkas savo vardu su Operatoriumi nesudaro naujos Sutarties, Klientas iki naujos
Sutarties sudarymo atsako už prievolės atsiskaityti su Operatoriumi įvykdymą.
58. Tuo atveju, kai Klientas teisės aktuose nustatytais būdais perleidžia savo objektą su generavimo
šaltiniu kitam asmeniui, į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų
suvartotos elektros energijos kiekių apskaita pradedama vykdyti nuo naujojo asmens (savininko)
sutarties sudarymo ir (ar) pakeitimo, atnaujinimo datos.
59. Sutarties nutraukimas nepanaikina Kliento prievolės sumokėti už suteiktą persiuntimo paslaugą
(garantinio tiekimo atveju – ir už suvartotą elektros energiją), netesybas (delspinigius) bei kitus
Sutartyje ar teisės aktuose numatytus mokėjimus, atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl prievolių
neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.
60. Klientui sudarius sutartį dėl elektros energijos pirkimo iš naujo nepriklausomo tiekėjo, naujas
nepriklausomas tiekėjas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) savaites (teisės aktams nustačius kitus terminus
– teisės aktuose nurodytu terminu) apie tai raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, praneša
Operatoriui. Operatorius, gavęs nepriklausomo tiekėjo pranešimą apie sutarties su Klientu
sudarymą, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki naujos sutarties įsigaliojimo datos informuoja
apie tai ankstesnį nepriklausomą tiekėją, Klientą ir naują nepriklausomą tiekėją.
61. Elektros apskaitos prietaisai ir žemos įtampos įrenginiuose įrengti srovės matavimo
transformatoriai yra Operatoriaus nuosavybė. Vidutinės įtampos
srovės ir įtampos
transformatoriai bei elektros energijos apskaitos skydas (-ai) ir kita elektros energijos apskaitos
schemoje (-se) įrengta įranga (bandymo gnybtynai, srovės, išskyrus įrengtus žemos įtampos
įrenginiuose, ir įtampos matavimo transformatoriai, sujungimo laidininkai, apskaitos schemos
elementų apdangalai ir pan.) nuosavybės teise priklauso tam, kieno įrenginiuose yra elektros
apskaitos įrengimo taškas, nurodytas elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo akte.
62. Sutarties nuostatos, reglamentuojančios elektros apskaitos prietaisų ir kitų apskaitos elementų
įrengimą ir eksploatavimą, netaikomos, jei Kliento objektuose suvartotos elektros kiekis
apskaitomas be elektros apskaitos prietaisų pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede ir elektros
tinklų nuosavybės ribų nustatymo akte nurodytus duomenis.
63. Ginčai tarp Kliento ir Operatoriaus sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti
tarpusavio susitarimu, Kliento ir Operatoriaus ginčus Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta
ne teismo tvarka nagrinėja Taryba. Taryba nagrinėja ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir
apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos
taupymo paslaugų teikimo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant,
perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas,
valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo
srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje.
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64. Operatoriaus esami ar būsimi reikalavimai pagal Sutartį įstatymų nustatyta tvarka gali būti
perleisti ar įkeisti tretiesiems asmenims be atskiro Kliento sutikimo. Operatoriaus apmokėjimo
dokumentų už suteiktą persiuntimo paslaugą išrašymas ir/ar administravimas, kitos Operatoriaus
teisės ir pareigos (elektros apskaitos prietaisų plombavimas, rodmenų nurašymas ir pan.) gali būti
perleista tretiesiems asmenims be atskiro Kliento sutikimo. Teisės aktų nustatyta tvarka
reorganizavus Operatorių ar pasikeitus Operatoriaus teisiniam statusui, Operatoriaus teisių
perėmėjas automatiškai tampa Sutarties šalimi vietoje Operatoriaus nuo teisių perėmimo
momento.
65. Visi priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys. Šią Sutartį Operatorius Klientui pateikia
Operatoriaus savitarnos svetainėje arba siunčia registruotu paštu 2 (dviem) vienodą juridinę galią
turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai Sutarties šaliai.
66. Įsigaliojus šiai Sutarčiai, visos ankstesnės sutartys, pasirašytos tarp Kliento ir Operatoriaus dėl
elektros energijos tiekimo ir/ar persiuntimo paslaugos Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 Priede
numatytiems objektams, netenka galios.

20___m. _____________ d.
Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties Nr. _____
Priedas Nr. 1
OBJEKTŲ SĄRAŠAS
____________________
(data)
Eil.
Nr.

Objekto Nr.

Objekto
pavadinimas

Objekto
adresas

Objektas
galioja iki

1.
1

2.

3.

4.

5.

OPERATORIUS

Elektros
energijos
tiekimo sąlygų
ir objekto
prijungimo
prie AB ESO
elektros tinklo
nuosavybės
ribų akto
numeris ir data
6.

Elektros
apskaitos
prietaisų
įrengimo vieta

7.

Taikomas
elektros
energijos
tarifo planas /
Taikomas
atsiskaitymo
būdas už
naudojimosi
tinklais
paslaugas
8.

KLIENTAS

________________________________________
_
(atstovo parašas, vardas ir pavardė)
A.V.

___________________________________________
(atstovo parašas, vardas ir pavardė)
A.V.

20__ m.__________ d.
Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties Nr. ____
Priedas Nr. 2
AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ IR GAMINTOJO/VARTOTOJO
„ĮMONĖS PAVADINIMAS“
ELEKTROTECHNIKOS DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIŲ NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
elektrotechnikos darbuotojų darbo santykius tarp Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų
operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Operatorius) ir elektros
energijos gamintojo/vartotojo „ĮMONĖS PAVADINIMAS„ (toliau - Įmonė) eksploatuojant
elektros įrenginius ir atliekant operatyvinius perjungimus. Operatorius ir Įmonė toliau abi
kartu vadinamos Šalimis.
2. Įmonė, prieš patvirtinant šiuos Nuostatus, pateikia operatyvinių, operatyvinių remonto
darbuotojų, turinčių teisę vesti operatyvinius pokalbius, sąrašus bei jų kontaktinius
duomenis ir patvirtintą elektros įrenginių operatyvinę ar principinę schemą. Įmonė, per 10
(dešimt) kalendorinių dienų, informuoja Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento
Tinklo valdymo skyrių apie Įmonės operatyvinių, operatyvinių remonto darbuotojų ir jų
teisių bei kontaktinių duomenų pasikeitimus. Įmonės atsakingi asmenys kiekvienais metais
sausio mėnesį, arba pasikeitus Įmonės operatyviai valdomų ir tvarkomų elektros įrenginių
operatyvinei ar principinei schemai, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pateikia
Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriui atnaujintą bei Įmonės vadovo
ar jo įgalioto asmens patvirtintą elektros įrenginių operatyvinę ar principinę schemą.
Schemos rengiamos vadovaujantis Įmonės eksploatuojamų elektros įrenginių, esančių
Operatyvinio valdymo departamento tinklo valdymo skyriaus operatyviniame
valdyme/tvarkyme, sąrašu. Kai Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo
skyriaus operatyviai valdomų Įmonės elektros įrenginių nėra, Įmonė pateikia Operatyvinio
valdymo departamento Tinklo valdymo skyriui savo operatyviai valdomų elektros įrenginių
schemą, kurioje nurodomi komutavimo aparatai, kuriais bus vykdomi operatyviniai
perjungimai darbo vietos paruošimui Įmonės nuosavybės ir eksploatavimo riboje esančiuose
elektros įrenginiuose, ir jų operatyviniai pavadinimai.
3. Operatoriaus bei Įmonės darbuotojai, prieš įeidami į elektros įrenginių patalpą ar teritoriją,
esančią kitos šalies nuosavybėje ar valdyme/tvarkyme, apie tai telefonu informuoja
atitinkamos šalies dispečerinės ar kitą atsakingą darbuotoją.
4. Kiekviena šalis jos nuosavybėje esančių elektros įrenginių eksploatavimą vykdo
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais.
5. Įmonės generuojančio objekto parametrai:
5.1.
Elektros
energiją
generuojantis
objektas
ir
jo
adresas. ....................................................
5.2.
Elektrinės parametrai ir jos prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“
skirstomųjų tinklų vieta. ....................................................
5.3.
Elektrinės darbo režimas. ....................................................
6. Įmonės elektros įrenginių, esančių Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento Tinklo
valdymo skyriaus operatyviniame valdyme ar tvarkyme sąrašas:
Įrenginys
Eil.
Pavadinim Dispečerinis
Nr.
Valdyme
Tvarkyme
Nuosavybėje
as
pavadinimas

1.

Komutaci
nis
įrenginys

Komutacinio
įrenginio

Operatoriaus/
Įmonės

Operatoriaus/
Įmonės

Operatoriaus/
Įmonės

7. Su šiais Nuostatais privalo būti supažindinti ir jos privalo vykdyti Operatoriaus
Operatyvinio valdymo departamento tinklo valdymo skyriaus ir Įmonės operatyviniai,
operatyviniai – remonto ir elektrotechnikos darbuotojai.
8. Šie Nuostatai įsigalioja juos pasirašius Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento
tinklo valdymo skyriaus vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir Įmonės vadovui ar jo įgaliotam
asmeniui. Nuostatai gali būti keičiami rašytiniu Šalių susitarimu.
II. OPERATYVINIS VALDYMAS
9. Visiems planiniams, neplaniniams ir avariniams darbams elektros įrenginiuose turi būti
įforminamos vienos iš šalių pateikiamos atitinkamos paraiškos, vadovaujantis galiojančios
redakcijos Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatais. Paraiškų
derinimas atliekamas raštu, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu arba telefonu, prijungtu
prie pokalbių dokumentavimo įrangos.
10. Operatorius elektros įrenginių atjungimo (įjungimo) paraiškas priima Operatyvinio valdymo
departamentas tinklo valdymo skyrius (tel.........., 1852 el. p. ............), o Įmonėje šios
paraiškos priimamos (tel. ............................... el. p. .........) Jei planuojamų elektros įrenginių
atjungimo metu bus iš dalies arba visiškai ribojamas elektros energijos tiekimas kitiems
elektros energijos vartotojams, tai atjungimą planuojanti šalis turi pateikti paraišką elektros
įrenginių atjungimui kitai šaliai. Įmonė Operatoriui paraišką pateikia ne vėliau kaip prieš 10
(dešimt) kalendorinių dienų, Operatorius įmonei paraišką pateikia ne vėliau kaip prieš 5
(penkias) kalendorines dienas. Operatyvinių perjungimų eigą organizuoja ta šalis, kuri pagal
paraišką turi paruošti darbo vietą.
11. Operatyvinius perjungimus su ribiniais komutaciniais aparatais elektros tinkle gali vykdyti
kiekvienos iš šalių darbuotojai. Kurios šalies darbuotojai vykdys operatyvinius perjungimus
su minėtais komutaciniais aparatais, turi būti aptariama bei įforminama Nuostatų 9 punkte
nurodytoje paraiškoje. Įmonės darbuotojai, vykdydami operatyvinius perjungimus
ribiniais ar kitais komutavimo aparatais, uždarydami žiedą tranzitinėje elektros
linijoje, prieš tai turi pranešti Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo
skyriaus dispečeriui ir gauti leidimą šiems perjungimams vykdyti.
12. Kai visiškai užbaigiami darbai, darbus vykdžiusios šalies darbuotojai informuoja kitos šalies
atsakingus darbuotojus apie darbų pabaigą.
13. Įvykus gedimui ar atsijungimui elektros linijose, transformatorių pastočių, skirstomųjų
punktų arba transformatorinių įrenginiuose, per kuriuos elektros energija persiunčiama
Įmonės įrenginiams, tarpusavyje veiksmus turi derinti Įmonės ir Operatoriaus Operatyvinio
valdymo departamento tinklo valdymo skyriaus darbuotojai.
14. Įvykus gedimui ar atsijungimui Operatoriaus elektros įrenginiuose dėl kurių nutrūko elektros
energijos persiuntimas Įmonės elektros įrenginiams, Operatorius gali atnaujinti elektros
tiekimą be atskiro įspėjimo, o
Įmonės operatyviniai, operatyviniai remonto ir
elektrotechnikos darbuotojai turi būti pasiruošę elektros energijos tiekimo atnaujinimui.
15. Avariniais atvejais, nutrūkus elektros energijos tiekimui vartotojams, kuriems elektros
energija persiunčiama per Įmonės elektros įrenginių tranzitinę dalį, Įmonės elektrotechnikos
darbuotojai, gavę Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus nurodymą,
privalo nedelsiant atlikti operatyvinius perjungimus ar apžiūrėti įrenginius. Tais atvejais, kai
Įmonės operatyviniai darbuotojai negali nedelsiant atlikti operatyvinių perjungimų ar
apžiūrėti įrenginių, Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus
darbuotojai, suderinę savo veiksmus su Įmonės atsakingu darbuotoju, turi teisę patys atlikti
operatyvinius perjungimus ar apžiūrėti įrenginius.

16. Operatoriaus elektros įrenginiuose išsijungus komutavimo aparatams (arba perdegus
saugikliams) dėl gedimo Įmonės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, įjungti įtampą į
atsijungusį įrenginį galima tik gavus Įmonės atsakingo asmens rašytinį arba žodinį, įrašytą į
pokalbių dokumentavimo įrangą, patvirtinimą apie gedimo sutvarkymą arba sugedusio
įrenginio atjungimą ir galimybę įjungti įtampą.
17. Abiejų šalių darbuotojai privalo, jei tai turėjo arba gali turėti įtakos kitos šalies elektros
tinklų darbui, informuoti vieni kitus apie pastebėtus, vykdant operatyvinius perjungimus
Operatoriaus ir Įmonės elektros įrenginių nuosavybės ir (ar) eksploatavimo riboje
esančiuose elektros įrenginiuose, nukrypimus nuo įprastinės būklės.
18. Elektros linijose turi būti užtikrintas fazių atitikimas. Atliekant elektros linijose darbus,
kurių eigoje gali būti pakeista fazių atitiktis, Operatorius ar Įmonė, kuri organizavo darbus,
turi atlikti fazių atitikties tikrinimą, o esant jų neatitikimui, atlikti fazių pakeitimus, ir apie
tai informuoti Įmonės atsakingą darbuotoją ar Operatyvinio valdymo departamento Tinklo
valdymo skyriaus dispečerį.
19. Visi operatyviniai pokalbiai tarp atitinkamų šalių darbuotojų turi būti vedami tik per ryšio
priemones, prijungtas prie pokalbių dokumentavimo įrangos.
III. DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS ELEKTROS ĮRENGINIŲ
NUOSAVYBĖS IR EKSPLOATAVIMO RIBOSE
20. Tarp Operatoriaus ir Įmonės turi būti pasirašytas Saugos darbe atsakomybės ribų aktas
atliekant eksploatavimo darbus ir vykdant operatyvinius perjungimus (Nuostatų 1 priedas),
kuris atnaujinamas pasikeitus aptarnaujamiems įrenginiams.
21. Akte turi būti nurodyta, kokiuose Operatoriaus įrenginiuose Įmonės operatyviniai remonto
darbuotojai gali vykdyti operatyvinius perjungimus, savo įrenginių eksploatavimo darbus ir
atitinkamai atvirkščiai – kokiuose Įmonės įrenginiuose (nurodant įrenginių pavadinimus)
gali vykdyti operatyvinius perjungimus, savo įrenginių eksploatavimo darbus Operatoriaus
darbuotojai.
22. Akte numatoma operatyvinių darbų vykdymo tvarka bei atsakomybė.
23. Aktą pasirašo Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus
vadovas ar jo įgaliotas asmuo ir Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
24. Draudžiama vykdyti operatyvinius perjungimus ir atlikti įrenginių eksploatavimo darbus,
nepasirašius Saugos darbe atsakomybės ribų akto.
25. Jei ne atitinkamos šalies eksploatuojamuose elektros įrenginiuose ar teritorijoje, bus
vykdomi naujų įrenginių montavimo, prijungimo darbai Operatorius ir Įmonė pateikia vieni
kitiems prašymus leisti dirbti darbuotojams atitinkamuose Operatoriaus ar Įmonės
eksploatuojamuose elektros įrenginiuose. Šiems darbams vykdyti pasirašomas atskiras
tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktas ir dėl leidimo atlikti darbus išleidžiamas
įrenginių savininko vidaus teisės aktas. Kartu su prašymu pateikiamas darbuotojų sąrašas
(sąraše nurodomi vardai, pavardės, apsaugos nuo elektros kategorijos, teisės (darbų vadovai,
darbų vykdytojai, brigados nariai, įgalioti asmenys pasirašyti saugos darbe tarpusavio
atsakomybės ribų aktus, gali vesti operatyvinius pokalbius)), kurie dirbs ne atitinkamos
šalies elektros įrenginiuose bei atestatus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamų energetikos
įrenginių eksploatavimą. Šis sąrašas nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt)
kalendorinių dienų, turi būti atnaujintas (papildytas), pasikeitus bet kuriems sąraše
nurodytiems duomenims.
26. Operatoriaus ir Įmonės darbuotojai, dirbdami veikiančiuose elektros įrenginiuose, privalo
vadovautis galiojančios redakcijos Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis bei
kitais galiojančiais elektros įrenginių eksploatavimą reglamentuojančiais teisės aktais.
27. Operatoriaus operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus ir Įmonės
operatyviniai darbuotojai, operatyviniai remonto darbuotojai, vykdydami operatyvinius
perjungimus, vykdo saugos darbe atsakomybės ribų aktų, šių Nuostatų reikalavimus bei

vadovaujasi galiojančios redakcijos Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo
nuostatais ir kitais galiojančiais teisės aktais.
28. Operatoriaus darbuotojus, dirbančius Įmonės eksploatuojamuose elektros įrenginiuose,
instruktuoja Įmonės įgaliotas asmuo. Analogiškai Įmonės darbuotojus, dirbančius
Operatoriaus eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, instruktuoja Operatoriaus įgaliotas
asmuo.
29. Operatoriaus ir Įmonės darbuotojų atliekami darbai ir/ar operatyviniai perjungimai ne
atitinkamai šaliai priklausančiuose elektros įrenginiuose vykdomi tik suderinus su elektros
įrenginius aptarnaujančia dispečerine ar kitu Šalies atsakingu asmeniu.
30. Darbai Operatoriaus ir Įmonės elektros įrenginių nuosavybės ir (ar) eksploatavimo riboje,
kai juos atlieka Operatoriaus ar Įmonės darbuotojai, įforminami nurodymu. Nurodymą
išrašo ir prieš 36 (trisdešimt šešias) valandas pateikia šalis, kuri vykdys darbus. Darbo vietą
ruošti ir pradėti dirbti galima tik gavus leidimą iš abiejų šalių, įrenginius
valdančių/tvarkančių, operatyvinių darbuotojų. Už saugų šių darbų organizavimą,
įforminimą ir vykdymą, darbuotojų priežiūrą atsako Operatoriaus ir (ar) Įmonės paskirti
asmenys.
31. Įmonės atsakingi asmenys organizuoja ir pasirašo tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų
aktus su rangovais, kuriems pagal rangos sutartyje numatytus darbus ir suderintus su
Operatoriaus asmenimis techninius projektus reikia patekti į Operatoriui priklausančias
patalpas ar teritoriją ir/ar atlikti įrenginių (įrangos) montavimo ar eksploatavimo darbus.
Gavus iš Įmonės prašymą dėl leidimo atlikti darbus, kuriame nurodomas įmonės
pavadinimas, kur ir kokie darbai bus vykdomi bei pateikiamas darbuotojų sąrašas, leidimas
atlikti darbus įforminamas Operatoriaus nustatyta tvarka. Už saugų šių darbų organizavimą,
įforminimą ir vykdymą, rangovo darbuotojų priežiūrą atsako Įmonės ir/ar jų rangovų
paskirti asmenys.
32. Operatoriaus atsakingi asmenys organizuoja ir pasirašo tarpusavio saugos darbe
atsakomybės ribų aktus su rangovais, kuriems pagal rangos sutartyje numatytus darbus ir
suderintus su Įmonės atsakingais asmenimis techninius projektus, reikia patekti į Įmonei
priklausančias patalpas ar teritoriją ir/ar atlikti įrenginių (įrangos) montavimo ar
eksploatavimo darbus. Dėl leidimo atlikti darbus išleidžiamas Įmonės vietinis dokumentas,
gavus iš Operatoriaus prašymą, kuriame nurodoma, kokia įmonė (išvardinant darbuotojus ir
nurodant jų apsaugos nuo elektros kategorijas, teises) bei kur ir kokie darbai bus vykdomi.
Už saugų šių darbų organizavimą, įforminimą ir vykdymą, rangovo darbuotojų priežiūrą
atsako Operatoriaus ir/ar jų rangovų paskirti asmenys.
33. Darbus, kurių atlikimui nereikia ruošti darbo vietos (pvz., elektros įrenginių apžiūros,
elektros energijos skaitiklių duomenų nurašymas, patikrinimas ir pan.) nuosavybės teise
priklausančiuose elektros įrenginiuose, esančiuose atitinkamai Operatoriaus arba Įmonės
elektros įrenginių teritorijoje ar patalpose, Operatoriaus arba Įmonės elektrotechnikos
darbuotojai gali vykdyti, informavus kitos Šalies atsakingą asmenį (raštu ar telefonu) arba
prižiūrint kitos Šalies paskirtam atsakingam darbuotojui.
IV. AVARIJŲ, SUTRIKIMŲ IR GEDIMŲ (ATSIJUNGIMŲ) TYRIMO TVARKA
34. Avarijos ir sutrikimai tiriami ir apskaita vedama vadovaujantis galiojančios redakcijos
Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimais.
35. Gedimų ir atsijungimų, įvykusių vykdant darbus ir/ar operatyvinius perjungimus dėl
Operatoriaus ar Įmonės elektrotechnikos darbuotojų kaltės priežastis tiria ir kaltininkus
nustato abiejų Šalių atstovų komisija. Komisijos sudarymą inicijuoja ta Šalis, kurios
nuosavybės teise priklausančiuose elektros tinkluose įvyko gedimas (atsijungimas) dėl
elektrotechnikos darbuotojų kaltės, vykdant operatyvinius perjungimus ar atliekant darbus.
36. Žalos, atsiradusių dėl gedimų, atsijungimų ar galimai trečiųjų asmenų kaltės, atlyginimo
klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintais

bendraisiais atsakomybės principais, galiojančios redakcijos EETNT, taip pat AB „Energijos
skirstymo operatorius“ vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais žalos nustatymo bei
atlyginimo procedūras.
V. PRIEDAI
1 priedas. Saugos darbe atsakomybės ribų aktas atliekant darbus ir vykdant operatyvinius
perjungimus.
AB
„ENERGIJOS
OPERATORIUS“
TINKLO
SKYRIAUS (XXX) VADOVAS

SKIRSTYMO
VALDYMO

...............................................
parašas
20....m...................................mėn.....d.
A.V.

„ĮMONĖS PAVADINIMAS„

...............................................
parašas
20....m...................................mėn.....d.
A.V.

Elektrotechnikos darbuotojų
tarpusavio santykių nuostatų
1 priedas
SAUGOS DARBE ATSAKOMYBĖS RIBŲ AKTAS
ATLIEKANT DARBUS IR VYKDANT OPERATYVINIUS PERJUNGIMUS
Mes žemiau pasirašę,
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau-Operatorius), atstovaujamas AB „Energijos skirstymo
operatorius“ Tinklo valdymo skyriaus vadovo
ir
“ĮMONĖS PAVADINIMAS„
atstovaujama ............................................................................ (toliau - Įmonė) sudarėme šį Saugos
darbe atsakomybės ribų aktą (toliau - Aktas), nustatantį saugos darbe atsakomybės ribas, atliekant
žemiau išvardintus darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose.
Atliekami darbai: įrenginių eksploatavimo darbai, operatyviniai perjungimai atskyrimo
riboje esančių elektros įrenginių pirminėse, RAA, valdymo, ryšių ar telemechanikos
grandinėse. Neeilinės įrenginių apžiūros, avarijų ir gaisrų juose likvidavimas
Darbo vietos (-a): elektros įrenginys ar objektas, esantis tarpusavio atskyrimo riboje: .......................
Nustatoma tokia darbų ir operatyvinių perjungimų vykdymo tvarka bei atsakomybė:
1. Operatyviniai darbuotojai, dirbantys veikiančiuose elektros įrenginiuose, savo
kompetencijos ribose atsakingi už Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir
darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, už Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo
taisyklių ir eksploatavimo instrukcijų, už Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklių
ir Priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų vykdymą.
2. Operatoriaus Operatyvinio valdymo departamento Tinklo valdymo skyriaus dispečeris,
vykdant operatyvinius perjungimus elektros įrenginiuose, tiesiogiai vadovauja savo
operatyvinei (operatyvinei remonto) brigadai, o Įmonės operatyviniai darbuotojai tiesiogiai
vadovauja savo operatyvinei (operatyvinei remonto) brigadai. Operatyvinių darbuotojų
funkcijos, kompetencija, konkretūs santykiai išdėstyti Dispečerinio elektros energetikos
sistemos valdymo nuostatuose.
3. Operatorius atsakingas:
3.1.
už įrenginių esančių AB „Energijos skirstymo operatorius“ nuosavybėje techninę
būklę;
3.2.
už savo operatyvinio, operatyvinių remonto darbuotojų klaidingus potvarkius
(komandas) ir veiksmus;
3.3.
už Įmonės įrenginių sugadinimą klaidingai vykdant Operatyvinio valdymo
departamento Tinklo valdymo skyriaus dispečerio ar Įmonės operatyvinių darbuotojų
potvarkius (komandas).
4. „ĮMONĖS PAVADINIMAS“ atsakinga:
4.1.
už įrenginių, esančių Įmonės nuosavybėje techninę būklę;
4.2.
už savo operatyvinių, operatyvinių remonto darbuotojų klaidingus potvarkius
(komandas) ir veiksmus;
4.3.
už Operatoriaus įrenginių sugadinimą klaidingai vykdant Operatyvinio valdymo
departamento Tinklo valdymo skyriaus dispečerio ar Įmonės operatyvinių darbuotojų
potvarkius (komandas).
5. Įvykus avarijai, sutrikimui, gedimui (atsijungimui) ar nelaimingam atsitikimui, dėl
Operatoriaus darbuotojų veiksmų ar įrenginių techninės būklės, kai nėra vykdančių
perjungimus Įmonės darbuotojų kaltės, tiesioginiai materialiniai nuostoliai priskiriami
Operatoriui.

6. Įvykus avarijai, sutrikimui ar nelaimingam atsitikimui, dėl Įmonės darbuotojų veiksmų ar
įrenginių techninės būklės, kai nėra vykdančių perjungimus Operatoriaus darbuotojų kaltės,
tiesioginiai materialiniai nuostoliai priskiriami Įmonei.
7. Nelaimingi atsitikimai, susiję su darbo santykiais, tiriami pagal Nelaimingų atsitikimų darbe
tyrimo ir apskaitos nuostatus.
8. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutartinių prievolių neįvykdymą arba netinkamą
įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad šios prievolės neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos dėl
nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių arba jų pasekmių atsiradimui.
Civilinė atsakomybė taip pat gali būti netaikoma ir Civilinio kodekso 6.253 str. nustatytais
atvejais.
9. Dėl atsakomybės kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys:
10.1. Operatyvinio valdymo departamentas Tinklo valdymo skyrius: tel. .............;
10.2. Operatyvinio valdymo departamentas Tinklo valdymo skyrius: tel. 1852;
10.3. Įmonė: tel..................,....................., faks...................;
11. Kiti reikalavimai:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
AB
„ENERGIJOS
OPERATORIUS“
TINKLO
SKYRIAUS (XXX) VADOVAS

SKIRSTYMO
VALDYMO

...............................................
parašas
20....m...................................mėn.....d.
A.V.

„ĮMONĖS PAVADINIMAS„

...............................................
parašas
20....m...................................mėn.....d.
A.V.
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AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties sąlygų projekto derinimo pažyma
2020 m. birželio 29 d.
Nr.

AB „Energijos
skirstymo
operatorius“
parengtos sutarties
redakcija

Rinkos dalyvių pastabos ir
komentarai

AB „Energijos skirstymo
operatorius“ pastabų įvertinimas

AB „Energijos skirstymo
operatorius“ pastabų vertinimas po
viešosios diskusijos (06-15)

UAB „Elektrum Lietuva“ 2020 m. gegužės 13 d. raštas
1.

ATSISKAITYMO
TERMINAS:
Iki
kiekvieno
kalendorinio mėnesio,
einančio po ataskaitinio
laikotarpio,
15
(penkioliktos) dienos

Mūsų
nuomone,
toks
atsiskaitymo terminas yra
per
trumpas, nes dažnai
pasitaiko
neatitikimų
perduotuose
klientų
suvartojimų
duomenyse,
todėl reikalingas papildomas
laikas jiems ištaisyti.

Neatsižvelgta

Atsižvelgta

Sutartyje nustatytas atsiskaitymo
terminas
(15
mėnesio
diena)
nustatytas siekiant suvienodinti verslo
klientų ir nepriklausomų tiekėjų
mokėjimų modelius, nes pagal sutartis
teikiama tokia pati persiuntimo
paslauga.

Atsižvelgiant į tai, kad elektros
energijos tiekimo ir persiuntimo
paslaugų
teikimo
galutiniams
vartotojams grandinėje dalyvaujančių
subjektų
tarpusavio
atsiskaitymo
terminai yra nustatyti viešosios teisės
normomis ir (ar) galiojančiomis
sutartimis, kurių nuostatos suderintos
įstatymų nustatyta tvarka, tai yra:
- buitiniai vartotojai su tiekėju
atsiskaito iki paskutinės kito
ataskaitinio laikotarpio dienos,
o nebuitiniai vartotojai – per 15
kalendorinių
dienų
nuo
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos, kaip tai numatyta
Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisyklių 112 p.;
- skirstomųjų tinklų operatorius

Siūlome
atsiskaitymo
terminą ilginti iki mėnesio Pažymėtina, jog šiuo metu 2/3 viso
30 dienos.
elektros
energijos
kiekio
yra
paskirstoma verslo klientams. Už
skirstymo paslaugą verslo klientai
atsiskaito iki 15 kalendorinės mėnesio
dienos. Tai reiškia, kad priklausomai
nuo nepriklausomų tiekėjų klientų
struktūros, nepriklausomi tiekėjai turi
galimybę susirinkti didžiąja dalį lėšų
iki 15 mėnesio dienos.
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Taip pat pabrėžtina, kad pagal vienos
sutarties modelį lėšų surinkimas iš
Tiekėjo
vartotojų
yra Tiekėjų
atsakomybė, todėl būtent Tiekėjas turi
dėti pastangas ir proaktyviai siekti,
kad Tiekėjo klientai laiku atsiskaitytų
su
Tiekėju.
Atsiskaitymo
su
Operatoriumi terminų ilginimas tik
perkelia kredito riziką Operatoriui,
tačiau
mokumo
problemų
neišsprendžia. Tuo tarpu, jeigu
Tiekėjas efektyviai organizuoja lėšų
surinkimą
iš
klientų,
rizika
reikšmingai mažinama ir nėra
perkeliama
nei
Tiekėjui,
nei
Operatoriui.

už perdavimo paslaugą su
perdavimo
sistemos
operatoriumi
atsiskaito
ne
vėliau kaip iki kiekvieno
mėnesio,
einančio
po
ataskaitinio
laikotarpio,
priešpaskutinės darbo dienos
(2019 m. gruodžio 23 d.
Elektros energijos perdavimo
paslaugos
sutartis,
kurios
standartinės sąlygos suderintos
VERT 2019 m. rugsėjo 27 d.
nutarimu Nr. O3E-462);
- skirstomųjų tinklų operatorius
perveda viešuosius interesus
atitinkančių paslaugų lėšas lėšų
administratoriui ne vėliau kaip
Sutarties specialioji sąlyga perkelta į
likus 3 darbo dienoms iki
Sutarties 4.6.2 punktą ir išdėstyta taip:
mėnesio,
einančio
po
„4.6.2. apmokėti už Tiekėjo
ataskaitinio mėnesio, pabaigos
(Viešuosius
interesus
vartotojams per ataskaitinį laikotarpį
atitinkančių paslaugų elektros
suteiktą persiuntimo paslaugą, taip pat
energetikos sektoriuje lėšų
už kitas paslaugas pagal Operatoriaus
administravimo tvarkos aprašo,
pateiktą mokėjimo dokumentą. Už
patvirtinto
Lietuvos
per ataskaitinį laikotarpį suteiktą
Respublikos Vyriausybės 2012
persiuntimo paslaugą Tiekėjas
m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr.
sumoka ne vėliau kaip iki kito
115, 21 p.),
ataskaitinio
laikotarpio
15
manytina, kad piniginių lėšų srautų
(penkioliktos) dienos);“
subalansavimui nustatytini ilgesni
atsiskaitymo terminai. Šiuo tikslu
Sutarties 4.6.2 punktas išdėstytas taip:
„4.6.2. apmokėti už Tiekėjo
vartotojams per ataskaitinį laikotarpį
suteiktą persiuntimo paslaugą, taip pat
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už kitas paslaugas pagal Operatoriaus
pateiktą mokėjimo dokumentą. Už per
ataskaitinį laikotarpį nebuitiniams
Tiekėjo
vartotojams
suteiktą
persiuntimo
paslaugą
Tiekėjas
sumoka ne vėliau kaip iki 15
(penkioliktos)
kito
ataskaitinio
laikotarpio dienos. Už
per
ataskaitinį laikotarpį buitiniams
Tiekėjo
vartotojams
suteiktą
persiuntimo paslaugą, taip pat už
kitas pagal šią Sutartį suteiktas
paslaugas Tiekėjas atsiskaito iki
priešpaskutinės kito ataskaitinio
laikotarpio dienos. Jei mokėjimo
diena sutampa su nedarbo ar
valstybinės šventės diena, mokėjimas
atliekamas paskutinę darbo dieną,
einančią prieš nedarbo ar valstybinės
šventės dieną.“
Sutarties 6.8 punktas išdėstytas taip:
„6.8. Tiekėjas už persiuntimo
paslaugą ir kitas Šalių sutartas
paslaugas, suteiktas per ataskaitinį
laikotarpį,
taip
pat
netesybas
(delspinigius) turi sumokėti iki
Sutarties specialiosiose sąlygose 4.6.2
punkte nustatyto termino. Visi
mokėjimai laikomi atlikti nuo pinigų
įskaitymo į Operatoriaus banko sąskaitą
dienos.
Tiekėjo
mokėjimai
už
persiuntimo paslaugą ir kitas Šalių
sutartas paslaugas įskaitomi Lietuvos
Respublikos
civiliniame
kodekse
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nustatytu
eiliškumu:
netesybos
(delspinigiai), skola už praėjusio
laikotarpio
suteiktą
persiuntimo
paslaugą ir kitas Šalių sutartas
paslaugas, einamieji mokėjimai už
suteiktas persiuntimo paslaugą ir kitas
Šalių sutartas paslaugas.“
2.

2.1 Šia Sutartimi
Šalys susitaria, kad
Operatorius
teiks
Tiekėjo
vartotojams
persiuntimo paslaugą,
tai yra užtikrins elektros
energijos persiuntimą
skirstomaisiais tinklais
iki Operatoriaus ir
Tiekėjo
vartotojų
elektros
tinklų
nuosavybės ribos [..]

Mūsų žiniomis, remiantis
dabartiniu
Duomenų
platformos (angl. Datahub)
funkcionalumu
ši
informacija Tiekėjui nėra
pateikiama, nors ji yra būtina
elektros sutarčiai sudaryti,
todėl vienos sąskaitos atveju
šios
prievolės
Tiekėjas
negalėtų vykdyti.
Siūlome patikslinti procesą,
kaip
praktiškai
šiais
duomenimis
Operatorius
keisis su Tiekėju, nes
buitiniai vartotojai tokios
informacijos patys nežino.
Taip pat tikslinga pridėti ribų
akto formą prie sutarties, kad
Tiekėjas ją galėtų perkelti į
savo elektros tiekimo sutartį
su vartotoju, jeigu jis yra
būtinas sutarties sudarymui.

Neatsižvelgta
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu
yra inicijuotas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. liepos 4
d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros
energijos gamintojų ir vartotojų
elektros įrenginių prijungimo prie
elektros tinklų tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo (projekto
paskelbimo TAIS Nr. 20-7092),
kuriuo siūloma panaikinti galimybę
elektros tinklų nuosavybės ribų aktą,
kuriame nustatoma elektros tinklų
nuosavybės riba, laikyti elektros
pirkimo-pardavimo dalimi: „Elektros
tinklų nuosavybės ribų aktas savo
turiniu ir paskirtimi yra techninio
pobūdžio dokumentas, neatsiejamai
susijęs
su
vartotojo
objekto
charakteristika. Todėl manytina, kad
už jo pateikimą vartotojui turėtų būti
atsakingas operatorius, o ne tiekėjas.
(Energetikos ministerijos 2020 m.
gegužės 15 d. raštas Nr. (21.3-25E)3721).
Nepaisant šios aplinkybės, pagal šią
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Sutartį Tiekėjas gaus visus duomenis,
įskaitant
su
vartotojo
objekto
parametrais susijusią informaciją,
reikalingą sutarties su Tiekėjo
vartotoju sudarymui.
Kaip numatyta Sutarties 1.3 punkte
informacinių sistemų naudojimosi
tvarką ir sąlygas nustatys atskiras
Operatoriaus ir Tiekėjo sudarytas
susitarimas,
apspręsiantis
šių
duomenų migravimo būdus, terminus
ir kitas sąlygas.
ESO parengtos Duomenų mainų
paslaugų teikimo sutarties šablonas
jau šiuo metu yra skelbimas
Operatoriaus interneto svetainėje.
Naudojimosi
duomenų
mainų
platforma
sąlygos,
duomenų
pateikimo terminai ir principai, tiekėjo
prisijungimo prie duomenų mainų
platformos tvarka, duomenų struktūra
kiekviename įdiegtame procese ir
integracinio
portalo
naudojimo
ypatumai aprašomi kartu su sutartimi
skelbiamoje instrukcijoje.
Prieiga prie abiejų dokumentų galima
čia:
http://www.eso.lt/lt/duomenumainu-platforma/dokumentai.html.
3.

4.5.1. užtikrinti Turėtų
būti
apibrėžtas Atsižvelgta
persiuntimo paslaugą atitikimas
reikalavimams:
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Tiekėjo
objektams.

4.

5.

vartotojų „užtikrinti
persiuntimo
paslaugą Tiekėjo vartotojų
objektams,
atitinkančią
Sutarties ir teisės aktų
reikalavimus“.

Sutarties 4.5.1 punktas išdėstytas taip:
„4.5.1. užtikrinti Sutarties ir
teisės
aktų
reikalavimus
atitinkančią persiuntimo paslaugą
Tiekėjo vartotojų objektams.“

4.5.5. atlikti
planinį,
o
Tiekėjo
atskiru
prašymu
–
neplaninį
Tiekėjo
nurodytų
Tiekėjo
vartotojų
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenų nurašymą.

Dėl skaitiklio parodymų/
klaidų nurašant parodymus,
dažniausiai kyla Klientų
skundai ir pretenzijos. Be to,
vienos sąskaitos atveju, tai
turės
įtakos
klientų
pasitenkinimui,
Tiekėjo
reputacijai, nes klientai
neturės tiesioginio kontakto
su
Operatoriumi.
Atsižvelgiant
į
tai,
Operatoriaus įsipareigojimai
turėtų
būti
apibrėžti
objektyviai
pamatuojamu
terminu: „atlikti planinį, o
Tiekėjo atskiru prašymu –
neplaninį Tiekėjo nurodytų
Tiekėjo vartotojų elektros
apskaitos prietaisų rodmenų
nurašymą, ne vėliau kaip per
[ x] dienas (Operatoriaus
pasiūlytas
protingas
terminas, per kiek jis tai
galėtų įvykdyti).

Neatsižvelgta

4.5.7.
Įgyvendindamas
šias
prievoles Operatorius
gali įdiegti Tiekėjo

Neaišku, kokiais kriterijais Neatsižvelgta
vadovaujantis
galios
ribojimo priemonės bus Paaiškiname,
kad
diegiamos: ar vartotojo operatoriaus suteiktos

Paaiškiname, kad neplaninių elektros
apskaitos prietaisų rodmenų nurašymų
atlikimo terminai nurodyti Sutarties
priede
N.1
„Duomenų
mainų
reglamentas“ (16 p.)

Neatsižvelgta
vartotojams Leistinosios naudoti galios ribojimo
leistinosios priemonės – automatiniai jungikliai –
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vartotojui
galios
ribojimo
priemones,
kurios neleistų viršyti
Tiekėjo
vartotojui
suteiktos
leistinosios
naudoti galios.

prašymu, ar Tiekėjo ar kt.
Siūlytume
papildyti
kriterijais, arba tai numatyti
paaiškinime,
ar
kitame
dokumente, kad tiekėjams/
vartotojams būtų žinoma ir
suprantama.

naudoti galios ribojimų priemonių
diegimas yra operatoriui teisės aktais
pavesta funkcija, kurią jis įgyvendina
siekdamas
Elektros
energetikos
įstatymu
operatoriui
pavestų
uždavinių įgyvendinimo – užtikrint
tinkamą ir patikimą skirstomųjų tinklų
veikimą.
Aptariamos sutarties sąlygos teisinis
pagrindas yra Elektos energijos
tiekimo ir naudojimo taisyklių 49.3 p.:
,,Operatorius privalo pats arba per
įgaliotus
trečiuosius
asmenis
organizuoti, diegti, naudoti ir
prižiūrėti jam priklausančiais elektros
tinklais
persiunčiamos
elektros
energijos apskaitą bei eksploatuoti ir
prižiūrėti
jos
įrenginius.
Įgyvendindamas
šias
prievoles,
operatorius, vadovaudamasis elektros
įrenginių
įrengimą
reglamentuojančiais teisės aktais,
įdiegia (esant neatitikimams – keičia)
galios ribojimo priemones, kurios
neleistų viršyti vartotojui suteiktos
sutartyje
nurodytos
leistinosios
naudoti galios;”

yra įrengiamos visiems vartotojams
pagal prijungimo paslaugos sutartyje
numatytą galią. Automatinių jungiklių
parametrai
nurodomi
techninėse
salygose.
Leistinosios naudoti galios ribojimo
priemonės Tiekėjo vartotojo objekte
įrengiamos (keičiamos) keliais atvejais:
i)
kai
vykdydamas
elektros
apskaitos prietaiso patikrinimo
darbus Operatorius nustato,
kad nėra įrengto automatinio
jungiklio (tokiu atveju jis
parenkamas pagal prijungimo
paslaugos sutartyje numatytą
galią);
ii)
kai Tiekėjo vartotojas kreipiasi
dėl leistinosios naudoti galios
didinimo/mažinimo ir užsisako
technines prijungimo sąlygas.
Leistinosios naudoti galios ribojimų
priemonių diegimo paskirtis – išvengti
atvejų, kai Tiekėjo vartotojas naudoja
tinklą didesne galia nei yra suteikta ir
tokiu būdu apsaugoti tiek Operatoriaus,
tiek Tiekėjo vartotojo vidaus tinklą.
Pažymėtina, kad leistinosios naudoti
galios ribojimų priemonių diegimas ar
keitimas niekaip neturi įtakos Tiekėjo ir
Tiekėjo
vartotojo
tarpusavio
santykiams, todėl manytina, kad šios
informacijos teikimas Teikėjui yra
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perteklinis.
6.

4.5.7 [...] Šiame
punkte nurodyti Tiekėjo
gauti Tiekėjo vartotojų
reikalavimai ir (ar)
skundai
bei
(ar)
kreipimaisi perduodami
nagrinėti Operatoriui
apie tai pranešant
Tiekėjo vartotojui tokiu
būdu, kuriuo buvo
gautas
konkretus
Tiekėjo
vartotojo
reikalavimas ir (ar)
skundas
bei
(ar)
kreipimasis.

Vienos sąskaitos atveju
Tiekėjas
„atstovaus“
Operatorių prieš buitinius
klientus, todėl labai svarbu
apibrėžti
konkrečiais
terminais
Operatoriaus
įsipareigojimus, kad turėti
galimybę valdyti vartotojų
lūkesčius
ir
aiškiai
komunikuoti
vartotojams,
kokiais
terminais
Operatorius spręs iškilusius
ginčus.
Bendrai Sutartyje daug kur
Operatoriaus įsipareigojimai
nėra apibrėžti konkrečiais
terminais, priešingai nei
Tiekėjų
įsipareigojimai
Operatoriui, tokiu būdu
pažeidžiant sutarties šalių
lygybės principą, todėl turėtų
būti koreguotina atitinkamai
visur.
Siūlytume sutarti terminą
[…] Šiame punkte nurodyti
Tiekėjo
gauti
Tiekėjo
vartotojų reikalavimai ir
(ar) skundai bei (ar)
kreipimaisi
perduodami
nagrinėti Operatoriui apie
tai
pranešant
Tiekėjo

Atsižvelgta
Sutarties 4.5.8 punktas išdėstytas taip:
„4.5.8. Tiekėjo vartotojo
reikalavimu ne vėliau kaip per 30
(trisdešimt)
kalendorinių
dienų
nuo nuostolių vertės ir reikalavimo
pagrįstumo nustatymo dienos atlyginti
Tiekėjo vartotojo patirtus pagrįstus
tiesioginius nuostolius kai dėl
Operatoriaus pareigų ir funkcijų
nevykdymo arba netinkamo vykdymo
Tiekėjo vartotojui nutraukiama ar
apribojama persiuntimo paslauga arba
elektros energijos kokybės parametrai
persiuntimo
paslaugos
vietoje
neatitinka nustatytų norminių teisės
aktų reikalavimų, išskyrus EETNT ir
kituose teisės aktuose nustatytus
atvejus, kai už persiuntimo ir (ar)
tiekimo nutraukimo ar apribojimą
Operatorius neatsako. Šiame punkte
nurodyti Tiekėjo gauti Tiekėjo
vartotojų reikalavimai ir (ar) skundai
bei (ar) kreipimaisi perduodami
nagrinėti
Operatoriui
apie
tai
pranešant Tiekėjo vartotojui tokiu
būdu, kuriuo buvo gautas konkretus
Tiekėjo vartotojo reikalavimas ir (ar)
skundas
bei
(ar)
kreipimasis.
Operatoriui
perduoti
Tiekėjo
vartotojų reikalavimai ir (ar)
skundai bei (ar) kreipimaisi
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vartotojui tokiu būdu, kuriuo nagrinėjami Operatoriaus interneto
buvo
gautas
konkretus svetainėje viešai skelbiama skundų
Tiekėjo
vartotojo nagrinėjimo tvarka;“
reikalavimas ir (ar) skundas
bei (ar) kreipimasis. Šie
skundai turi būti išnagrinėti
ne vėliau kaip per [ x] dienų
nuo jų gavimo“.
7.

8.

4.5.8. Tiekėjo
reikalavimu,
kompensuoti
Tiekėjo
tiesioginius nuostolius,
patirtus
dėl
Operatoriaus
pareigų
bei
funkcijų
nevykdymo
ar
netinkamo vykdymo.

Tam, kad nustatyti ar
Operatorius savo pareigos
atliko tinkamai, jos turėtų
būti apibrėžtos terminais ir
kokybiniais kriterijais, todėl
siūlytina nurodyti terminą,
per
kiek
Operatorius
kompensuotų nuostolius.

Atsižvelgta

4.5.10 Tiekėjo
reikalavimu, sumokėti
Tiekėjui 0,02 proc.
dydžio delspinigius už

Sutartyje neradome atvejų, Neatsižvelgta
kai
Operatorius
mokės
Tiekėjui, todėl neaišku nuo Nesutiktina, kad Sutartyje nustatytos
ko
bus
skaičiuojami atsakomybės
taikymo
sąlygos

Pagal pastabos turinį, manytina, kad
pastaba ir siūlymas teikiamas ne
Sutarties 4.5.8 papunkčiui, o 4.5.9
papunkčiui.

Sutarties 4.5.9 punktas išdėstytas taip:
„4.5.9. Tiekėjo reikalavimu, ne
Siūlytume sutarti terminą:
vėliau kaip per 30 (trisdešimt)
„4.5.8. Tiekėjo reikalavimu, kalendorinių dienų nuo nuostolių
ne vėliau kaip per [ x] vertės ir reikalavimo pagrįstumo
dienas
nuo
Tiekėjo nustatymo dienos, kompensuoti
reikalavimo
gavimo Tiekėjo
tiesioginius
nuostolius,
kompensuoti
Tiekėjo patirtus dėl Operatoriaus pareigų bei
tiesioginius
nuostolius, funkcijų nevykdymo ar netinkamo
patirtus dėl Operatoriaus vykdymo.“
pareigų
bei
funkcijų
nevykdymo ar netinkamo
vykdymo“.
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šioje Sutartyje nurodytų
piniginių
prievolių
Tiekėjui neįvykdymą ar
netinkamą įvykdymą.
Nurodyto
dydžio
delspinigiai
skaičiuojami nuo laiku
nesumokėtos sumos už
kiekvieną
pradelstą
kalendorinę dieną.

delspinigiai. Bendrai jie
turėtų būti skaičiuojami nuo
neįvykdyto įsipareigojimo
vertės
- pvz. nurašyti
skaitiklio
parodymus,
atjungti laiku skolingus
vartotojus
ir
kt.
Šių
Operatoriaus įsipareigojimų
piniginę
vertę
sunku
nustatyti, tačiau jie yra labai
svarbūs
Tiekėjui,
todėl
siūlytina
Operatoriui
numatyti pinigines baudas už
jo
įsipareigojimų
nevykdymą. Tokiu būtų
išlaikytas
šalių lygybės
principas.

pažeidžia sutarčių lygybės principą.
Pagal
šios
Sutarties
sąlygas
Operatorius
teikia
paslaugas
(persiuntimo, rodmenų nurašymo,
vartotojų atjungimo nuo tinklų ir kitas
šalių sutartas paslaugas), o Tiekėjas
atsiskaito už suteiktas paslaugas
sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties
bendrųjų sąlygų 2.1-2.3 p.).

Piniginei prievolei, kurią pagal sutartį
vykdo Tiekėjas, užtikrinti Sutartis
nustato reikalavimą Tiekėjui pateikti
prievolių užtikrinimo priemonę. Taigi,
pagrindinė piniginė prievolė sutartyje
nėra abipusė – ją vykdo Tiekėjas. Šios
prievolės
tinkamo
įvykdymo
Tiekėjo
reikalavimu, užtikrinimui Sutartyje numatoma
sumokėti Tiekėjui netesybas: pareiga pateikti prievolių užtikrinimo
0,02 proc. dydžio nuo laiku priemonę, siekiant nuspėti bei valdyti
nesumokėtos sumos už šioje padarinius, jei sutartis būtų pažeista
Sutartyje nurodytų piniginių bei tokiu būdu panaikinant prielaidas
prievolių
Tiekėjui sutarties šalių interesų disbalansui.
neįvykdymą ar netinkamą
įvykdymą, o už kitų prievolių Visos kitos Sutartyje numatytos šalių
nevykdymą, ar netinkamą prievolės (išskyrus, pareigą atlyginti
įvykdymą – [ x] dydžio nuostolius)
nėra
piniginės.
Jų
baudą.
Netesybos netinkamas vykdymas ar nevykdymas
skaičiuojamos už kiekvieną leidžia šaliai iš kitos šalies reikalauti
pradelstą kalendorinę dieną. nuostolių atlyginimo (Sutarties 12.1
p.).
Pažymėtina, kad piniginė bauda, kaip
atsakomybės forma, Sutartyje nėra
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numatyta
nei
Tiekėjui,
nei
Operatoriui. Todėl pritarus siūlymui
Sutartyje įtvirtinti pinigines baudas
Operatoriui, tokia pati netesybų forma
turėtų būti taikoma ir Tiekėjui siekiant
išlaikyti sutarčių lygybės principą. Bet
kokiu atveju pareiškus reikalavimą
atlyginti nuostolius, piniginė bauda,
jei tokia būtų nustatyta Sutartyje,
įskaitoma į nuostolių atlyginimą (CK
6.73 str. 2 d.).
Atkreiptinas
dėmesys,
kad
analogiškos atsakomybės sąlygos
numatytos LITGRID AB elektros
energijos
perdavimo
paslaugos
sutarties standartinėse sąlygose, kurias
VERT suderino 2019 m. rugsėjo 27 d.
nutarimu Nr. O3E-462.
Dar daugiau – AB „Klaipėdos nafta“
parengtos naudojimosi suskystintų
gamtinių dujų terminalu tvarką ir
sąlygas
nustatančios
taisyklės
(suderintos VERT 2019 m. liepos 18
d. nutarimu Nr. O3E-246) už įvarius
sutarties pažeidimus (už nepanaudotus
pajėgumus, reikalavimų dėl metinio
grafiko
sudarymo
nesilaikymą,
dujovežio neatsišvartavimą taisyklėse
nustatytu terminu ir kt.) pinigines
baudas išimtinai numato tik terminalo
naudotojui.
9.

4.5.13. šioje Turi būti terminai – jų Neatsižvelgta

siAtsižvelgta
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Sutartyje
numatyta
tvarka teikti informaciją
Tiekėjui
apie
Operatoriaus
atliktus
vartotojų
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenų
patikrinimų
rezultatus,
pačių
vartotojų
Operatoriui
deklaruotus
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis
bei
kitą
Tiekėjo
prašomą
informaciją,
būtiną
teisės aktuose nustatytų
Tiekėjo
funkcijų
vykdymui.

10.

nenurodžius, įsipareigojimas
lieka
neapibrėžtas. Paaiškiname,
kad
aptariamame
Siūlytume
papildyti Sutarties punkte referuojama į
Operatoriui
priimtinu nuolatinius informacinėse sistemose
terminu.
(Data HUB) vyksiančius duomenų
mainus,
būtinus
šios
sutarties
vykdymui - žr. pastabos Nr. 2
vertinimą.

6.1 [..] Tiekėjo Nėra žinoma, koks bus Atsižvelgta
vartotojai turi teisę taikomas įkainis už Tiekėjo

Paaiškiname, kad informacija apie
elektros apskaitos prietaiso rodmenis
bus pateikiama Tiekėjui kiekvieną
ataskaitinį laikotarpį Duomenų mainų
reglamento 8 punkte nurodytoje
ataskaitoje.
Siekiant tiksliau apibrėžti Operatoriaus
įsipareigojimus šioje srityje, Duomenų
mainų reglamento 8 punktas išdėstytas
taip:
„8. Pasibaigus ataskaitiniam
laikotarpiui, ne vėliau kaip per 4
(keturias) darbo dienas Operatorius
pateikia Operatoriaus apskaičiuotus
duomenis Tiekėjui apie Tiekėjo
vartotojams
suteiktos
persiuntimo
paslaugos ir (ar) kitų paslaugų apimtis,
įskaitant
informaciją,
nurodytą
Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.13
punkte. Detalizuota informacija apie
Tiekėjo
vartotojams
suteiktos
persiuntimo paslaugos ir (ar) kitų
paslaugų apimtis bei Tiekėjo mokėtiną
sumą pateikiama Tiekėjui Šiame
punkte nurodytų duomenų pateikimo
tvarka detalizuojama Šalių susitarime
dėl informacinių sistemų naudojimo
tvarkos ir sąlygų nustatyta tvarka
(Sutarties bendrųjų sąlygų 1.3
punktas).“
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deklaruoti
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis Operatoriaus
savitarnos svetainėje,
tačiau Operatorius turi
teisę
apriboti
deklaravimo tokiu būdu
galimybę, jei Tiekėjas
yra įdiegęs technines
priemones, leidžiančias
Tiekėjo
vartotojui
deklaruoti
rodmenis
tiesiogiai Tiekėjui, ir
taikyti
Tiekėjui
Operatoriaus nustatyto
dydžio
įkainį
už
Tiekėjo
vartotojo
aptarnavimą
Tiekėjo
vartotojui naudojantis
Operatoriaus savitarnos
svetaine.

vartotojų aptarnavimą, kada/ Sutarties 6.1 punktas išdėstytas taip:
kokiais
terminais
apie
„6.1. Tiekėjo
apmokestinimą
būtų vartotojams suteiktos
persiuntimo
informuotas Tiekėjas.
paslaugos kiekis nustatomas pagal pas
Tiekėjo vartotojus įrengtų elektros
Siūlytume
pateikti apskaitos prietaisų rodmenis, kuriuos
Tiekėjams
paaiškinimus, teisės aktų nustatyta tvarka Tiekėjo
kaip įkainis bus nustatomas vartotojai deklaruoja Tiekėjui. Tiekėjo
ir papildyti terminu, prieš vartotojai turi teisę deklaruoti elektros
kurį
iš
ankto
apie apskaitos prietaisų rodmenis ir
apmokestinimą
būtų Operatoriaus savitarnos svetainėje,
informuotas Tiekėjas.
tačiau Operatorius turi teisę apriboti
deklaravimo tokiu būdu galimybę, jei
Tiekėjas yra įdiegęs technines
priemones,
leidžiančias
Tiekėjo
vartotojui
deklaruoti
rodmenis
tiesiogiai Tiekėjui, ir taikyti Tiekėjui
Operatoriaus nustatyto dydžio įkainį
už Tiekėjo vartotojo aptarnavimą
Tiekėjo
vartotojui
naudojantis
Operatoriaus savitarnos svetaine. Tais
atvejais, kai Tiekėjo vartotojai
elektros apskaitos prietaisų rodmenis
deklaruoja
tiek
Tiekėjui,
tiek
Operatoriui, suteiktos persiuntimo
paslaugos
kiekis
nustatomas
vadovaujantis vėliau deklaruotais
elektros energijos apskaitos prietaisų
rodmenimis.
Tiekėjo
vartotojų
Tiekėjui
deklaruotus
elektros
apskaitos prietaisų rodmenis Tiekėjas
perduoda Operatoriui. Kai Tiekėjo
vartotojams
suteiktos
persiuntimo paslaugos
kiekiui
nustatyti nėra deklaruotų elektros
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apskaitos
prietaisų
rodmenų,
persiųstos elektros energijos kiekį
Operatorius nustato kitais teisės
aktuose nurodytais būdais.“
11.

6.2.2.už Tiekėjo
prašymu
suteiktą
elektros
energijos
persiuntimo
nutraukimo
ir
atnaujinimo paslaugą;

Tiekėjams nėra žinomi jokie Atsižvelgta
galimi aptarnavimo įkainiai.
Vadovaujantis Elektros energetikos
Siūlytina iškomunikuoti kaip įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 20
bus nustatomi, kada ir kur punktu, „Taryba derina tinklų
skelbiami šie įkainiai, kad operatorių
apskaičiuotus
šių
Tiekėjai galėtų tinkamai operatorių išduodamų prijungimo
6.2.3 už Tiekėjo pasirengti tiekimui: įvertinti sąlygų, išankstinių prijungimo sąlygų
prašymu
suteiktą šias išlaidas ir atitinkamai parengimo,
elektros
energijos
neplaninio
elektros planuoti
pasiūlymų persiuntimo
ir
(ar)
tiekimo
apskaitos
prietaisų vartotojams kainodarą.
nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo
rodmenų
nurašymo
ir elektros apskaitos prietaiso
paslaugą;
rodmenų
nuskaitymo
paslaugų
įkainius, kurie nustatomi pagal tinklų
operatorių parengtą, su Taryba
suderintą ir tinklų operatorių
patvirtintą šių įkainių apskaičiavimo
metodiką;“
Atitinkamai, Sutarties 5.3 punkte
numatyta, kad „Už kitas Operatoriaus
suteiktas
paslaugas
Tiekėjas
atsiskaito Operatoriaus nustatytais
arba su Taryba suderintais (jei tokią
pareigą nustato teisės aktai) įkainiais,
kurie skelbiami viešai Operatoriaus
interneto svetainėje.“
Duomenų mainų reglamento 17
punkte nustatyta, kad „Tiekėjas už
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neplaninį rodmenų nurašymą sumoka
Operatoriui
pagal
su
Taryba
suderintus įkainius“, o 24 punkte:
„Tiekėjas
apmoka
Operatoriaus
išlaidas už elektros energijos tiekimo
nutraukimą ar apribojimą bei
atnaujinimą pagal su Taryba
suderintus įkainius.“
12.

4.6.4.3.
Operatoriui
reikalaujant,
kai
Operatorius ne mažiau
kaip prieš 30 dienų apie
tai įspėjo Tiekėją, taip
pat nurodoma:
4.6.4.3.1. EIC kodas;
4.6.4.3.2. Operatoriaus
logotipas;
4.6.4.3.3. informacija
apie
šios
Sutarties
Bendrųjų
sąlygų
pasikeitimus;
4.6.4.3.4.
vartotojų
teisių gynimo ir ginčų
sprendimo tvarka.

Nėra nurodyti atvejai, kada Atsižvelgta
Operatorius turės teisę to
reikalauti,
bei
kokiais Aptariami Sutarties punktai
terminais.
Operatoriui naikinami.
keičiant
reikalavimus
sąskaitose
nurodomai
informacijai, Teikėjui turėtų
būti suteiktas
protingas
terminas papildyti jas šia
reikalaujama informacija –
atlikti
pakeitimus
IT
sistemose ir kt.

13.

6.6. Tiekėjas
nustatęs,
kad
Operatoriaus
pateiktuose
dokumentuose
yra
netikslumų, apie tai
nedelsiant
turi

Netikslumų išsiaiškinimas Neatsižvelgta
gali
užtrukti
dėl
to
reikalingas
ilgesnis Paaiškiname, kad aptariamame punkte
apmokėjimo terminas.
nustatytas ne apmokėjimo terminas, o
pranešimų apie netikslumus pateikimo
Siūlytina ilginti terminą bent terminas.
iki 7 dienų.
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informuoti Operatorių.
Jei informacija apie
klaidingus
duomenis
gaunama ne vėliau, kaip
prieš 3 (tris) darbo
dienas iki ataskaitinio
laikotarpio uždarymo,
Operatorius
tikslina
mokėjimo
dokumentuose
nurodytus duomenis iš
karto, kai tik nustato
netikslumus,
ir
patikslintus duomenis
(dokumentus) pateikia
Tiekėjui ir, kai tai
būtina, kitiems teisėtą
suinteresuotumą
turintiems asmenims.
14.

6.10 Tiekėjui
praleidus atsiskaitymo
terminus daugiau nei 30
(trisdešimt)
kalendorinių dienų, ar
pažeidus kitas Sutarties
sąlygas, taip pat jei
Tiekėjui
pradėtos
bankroto,
restruktūrizavimo
ar
likvidavimo
procedūros, ir (ar) yra
kitų
aplinkybių,
leidžiančių
pagrįstai
manyti, kad Tiekėjas

Nustatytas terminas sudaro sąlygas
užtikrinti
savalaikį
operatyvų
duomenų
tikslinimą
išrašant
mokėjimo dokumentus už praėjusį
ataskaitinį laikotarpį. Praktika rodo,
kad paprastai netikslumai pastebimi
paskutinėmis ataskaitinio laikotarpio
dienomis.

Punkte
išvardinti
visi
įmanomi atvejai: pažeidimas,
bankrotas ir kt. nemokumo
atvejai. Tokia formuluotė
taisytina, nes paprastai apie
pažeidimą šalis įspėjama ir
jai suteikimas papildomas
terminas prievolei įvykdyti,
o ne be įspėjimo iš karto
pasinaudojama
Sutarties
užtikrinimo dokumentu.

Neatsižvelgta
Remiantis Civilinio kodekso 6.90 str.,
garantija laikomas vienašalis garanto
įsipareigojimas garantijoje nurodyta
suma visiškai ar iš dalies atsakyti
kitam asmeniui – kreditoriui, jeigu
asmuo – skolininkas prievolės
neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir
atlyginti kreditoriui nuostolius tam
tikromis sąlygomis (skolininkui tapus
nemokiam ir kitais atvejais).

Atsižvelgta iš dalies

Atsižvelgiant į viešos diskusijos metu
pateiktus motyvus. Sutarties 6.10
punktas pakoreguotas ir išdėstytas taip:
„6.10 Tiekėjui praleidus
atsiskaitymo terminus daugiau nei 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų, ar
pažeidus kitas Sutarties sąlygas, kai
toks pažeidimas kvalifikuotinas kaip
esminis Sutarties pažeidimas, kuris
nebuvo pašalintas per Operatoriaus
Siūlytina atskirti nemokumo
nustatytą protingą terminą, taip pat
atvejus
nuo
paprasto Atitinkamai,
analizuojamoje jei
Tiekėjui
pradėtos
bankroto,
sutarties
pažeidimo, nuostatoje įtvirtinama operatoriaus restruktūrizavimo
ar
likvidavimo
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nevykdys
savo numatant informavimą raštu
prievolių pagal sudarytą bei įspėjimo apie tai terminą.
Sutartį, Operatorius turi
teisę
pasinaudoti
Tiekėjo
pateikta
prievolių
įvykdymo
užtikrinimo priemone
(toliau – Prievolių
užtikrinimo priemonė),
numatyta Sutarties 7
skyriuje.

teisė (ne pareiga) pasinaudoti
Prievolių
užtikrinimo
priemone.
Atsižvelgiant į sutarties specifiką ir
reikšmę, siekiant užtikrinti vartotojų
interesus dėl atitinkamų paslaugų
gavimo, būtina užtikrinti operatoriaus
teisę, esant minimoms sąlygoms,
nedelsiant
pasinaudoti
Prievolių
užtikrinimo priemone. Manytina, jog
tokia nuostata subalansuoja ir
užtikrina skirtingus interesus bei
veikia preventyviai – suponuoja
Tiekėjo pareigą tinkamai ir laiku
laikytis prisiimtų įsipareigojimų.

procedūros, ir (ar) yra kitų aplinkybių,
leidžiančių pagrįstai manyti, kad
Tiekėjas nevykdys savo prievolių pagal
sudarytą Sutartį, Operatorius turi teisę
pasinaudoti Tiekėjo pateikta prievolių
įvykdymo užtikrinimo priemone (toliau
– Prievolių užtikrinimo priemonė),
numatyta Sutarties 7 skyriuje.“

Be kita ko, analogiška nuostata yra
numatyta ir Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo
27 d. nutarimu Nr. O3E-462
suderintoje LITGRID AB elektros
energijos
perdavimo
paslaugos
sutarties standartinėse sąlygose (11.1
p.).
15.

7.4.2 likus 3
(trims) kalendorinėms
savaitėms
iki
persiuntimo paslaugų
teikimo
Tiekėjo
vartotojams pradžios,
Tiekėjas Operatoriaus
informacinėmis
sistemomis Operatoriui
pateikia
Tiekėjo
vartotojų,
kuriems

Neaišku, ar čia turima
galvoje klientų sąrašą, kurį
turėtume Tiekėjas turės
pateikti iki birželio 10 d., kai
tiekimo pradžia nuo liepos
1d., ar tai vyks nuolat-?

Atsižvelgta

Sutarties 7.4.2 punktas išdėstytas taip:
„7.4.2 likus 3 (trims)
kalendorinėms
savaitėms
iki
persiuntimo paslaugų teikimo Tiekėjo
vartotojams ataskaitinio laikotarpio
Siūlome patikslinti, ar tai pradžios,
Tiekėjas Operatoriaus
taikoma
pirmo
tiekimo informacinėmis
sistemomis
pradžiai, ar tai bus nuolatinė Operatoriui pateikia naujų Tiekėjo
procedūra
vartotojų, kuriems ketina teikti

Atsižvelgta
Įvertinus tai, kad pranešimus apie su
Tiekėjo vartotojais sudarytas sutartis
Tiekėjai Operatoriui pateiks per
Duomenų
mainų
platformą,
papildomam Tiekėjo vartotojų sąrašo
pateikimo poreikio nėra:
„7.4.2 likus 3 (trims)
kalendorinėms
savaitėms
iki
persiuntimo paslaugų teikimo Tiekėjo
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ketina
persiuntimo
sąrašą.

16.

teikti
paslaugą,

11.4.2.2 tais
atvejais, kai Tiekėjas
ilgiau
kaip
30
(trisdešimt)
kalendorinių
dienų
vėluoja apmokėti už
persiuntimo paslaugą.

persiuntimo paslaugą, sąrašą.“

Nesuprantama, kodėl turėtų
būti nutraukiama sutartis,
jeigu
Operatorius
turi
užtikrinimo priemonę, taip
pat
yra
skaičiuojami
delspinigiai.

Neatsižvelgta

Tiekėjui vėluojant atsiskaityti su
Operatoriumi 30 dienų, bendras
įsiskolinimas Operatoriui yra virš 45
dienų (15 dienos už praeitą ataskaitinį
laikotarpį + 30 dienų už einamąjį
Siūlome terminą prailginti atskaitinį laikotarpį, už kurį sąskaitą
iki 60 dienų.
dar nebuvo išrašyta, tačiau paslaugos
jau buvo suteiktos). Tokiu atveju
garantijos sumos dar užtektų padengti
įsipareigojimus, tačiau jeigu terminas
būtų prailgintas dar 30 dienų,
garantijos sumos nepakaktų, nes
įsiskolinimas susidarys iš 15+30+30
termino.
Sutarties 6.10 punkte numatyta, jog
Tiekėjui
praleidus
atsiskaitymo
terminus daugiau nei 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų, ar pažeidus kitas
Sutarties sąlygas, <...>, Operatorius
turi teisę pasinaudoti
Prievolių
užtikrinimo
priemone,
numatyta
Sutarties 7 skyriuje. Taigi, atvejai, kai
Tiekėjas
vėluoja apmokėti
už
persiuntimo paslaugą, yra laikytini
Sutarties
pažeidimu,
kas
gali
suponuoti
teisines
pasekmes,

vartotojams pradžios,
Tiekėjas
Operatoriaus
informacinėmis
sistemomis
Operatoriui
pateikia
Tiekėjo vartotojų, kuriems ketina teikti
persiuntimo paslaugą, sąrašą.“
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numatytas Sutarties 11.4.2.2 p.
Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienu
atveju Sutarties pažeidimas yra
vertinamas individualiai, operatorius,
pagal Sutarties pažeidimo pobūdį, gali
pasinaudoti Sutartyje numatytomis
teisėmis, kurios individualiu atveju
labiausiai atitiktų favour contractus
principo esmę.
17.

Duomenų
reglamentas:

mainų

4. Šalys
užtikrina, kad šios
Sutarties
vykdymo
tikslais nuolat keisis ir
nedelsiant
atnaujins
(esant pokyčiams) šią
Šalies
turimą
informaciją:
4.1. Tiekėjo
vartotojų
kontaktinė
informacija (telefono
numeris, elektroninio
pašto adresas);
4.2. objekto,
kuriam
teikiama
persiuntimo paslauga,
teisėtas valdytojas ar
naudotojas
(vardas,
pavardė, gimimo data).
18.

11. Operatoriui

Nėra aišku, kaip Tiekėjas Neatsižvelgta
turės informuoti Operatorių,
ar bus sukurtos mainų Žr. pastabos Nr. 2 vertinimą.
integracijos.
Prašome
patikslinti/
paaiškinti procesą, kaip
Tiekėjas turės informuoti
Operatorių, ar bus sukurtos
tam skirtos duomenų mainų
integracijos.

Nėra aišku, kur bus pateikta Atsižvelgta

Atsižvelgta
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19.

užfiksavus
faktinius
rodmenis ir nustačius
skirtumą tarp Tiekėjo
vartotojų deklaruotų ir
Operatoriaus
užfiksuotų
rodmenų,
šių kiekių sumažėjimą
ar
padidėjimą
Operatorius
nurodo
mokėjimo dokumente
Tiekėjui tą ataskaitinį
laikotarpį,
kurį
Operatorius užfiksavo
faktinius
elektros
apskaitos
prietaiso
rodmenis.

informacija apie tai, kad
vartotojui buvo atliktas Žr. pastabos Nr. 2 vertinimą.
Papildomai
patikrinimas.
vertinimą.
Paaiškiname, kad Duomenų mainų
Prašome patikslinti nuostatą/ paslaugų teikimo sutartyje yra
sutartį bei paaiškinti kur bus numatyta tiekėjui perduoti detalią
pateikta minėta informacija. informaciją, susijusią su užfiksuotais
rodmenimis
bei apskaičiuotomis
sumomis per ataskaitinį laikotarpį.

13.
Perskaičiuojant elektros
energijos
kiekius,
įskaitant ir tuos, kurie
nustatyti dėl elektros
apskaitos prietaiso ar
apskaitos
schemos
elemento gedimo ir (ar)
pažeidimo,
perskaičiavimo
laikotarpio
pradžios
data
negali
būti
ankstesnė nei Tiekėjo
vartotojo ir Tiekėjo
sutarties
įsigaliojimo
data,
išskyrus
jei
perskaičiavimo
laikotarpiu
Tiekėjo

Nėra aišku, ar apibrėžtas
perskaičiavimo
periodo
terminas, ar perskaičiavimai
bus atlikti už visą laikotarpį
ar
ribojami
už
kelis
mėnesius.
Siūlytina
informacija
nuostatą/ sutartį.

Neatsižvelgta

Paaiškiname, kad aptariamame punkte
nustatytas perskaičiavimo laikotarpis
siejamas su sutarties, sudarytos tarp
vartotojo ir tiekėjo, trukme, tai yra
operatorius gali atlikti perskaičiavimą
atitinkama už visą laikotarpį nuo sutarties
patikslinti galiojimo pradžios iki jo pabaigos.

žr.

pastabos

Nr.

9
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vartotojas keitė Tiekėją
tokiais
atvejais
perskaičiuoti elektros
energijos
kiekiai
įvertinami tam Tiekėjui,
kuris
atitinkamu
pasibaigusiu
ataskaitiniu laikotarpiu
tiekė elektros energiją
vartotojui.
20.

21.

14. Nustatęs
didelės
apimties
elektros
energijos
kiekių perskaičiavimo
atvejus, Operatorius ne
vėliau kaip prieš 5
(penkias) darbo dienas
iki
kalendorinio
mėnesio
pradžios
informuoja apie tai
Tiekėją.
Didelės
apimties
elektros
energijos
kiekiu
laikomas perskaičiuotas
elektros
energijos
kiekis,
viršijantis
įprastinį
objekto
suvartojimą
per
kalendorinį mėnesį, bet
ne mažesnis nei 20 000
kWh objektui.
16. Tiekėjui
pageidaujant
atlikti
Tiekėjo
vartotojo

Nėra
aišku,
kokie
informavimo apie tai būdai,
ar
bus
galimybė
suvartojimus perkelti į kitą
ataskaitinį periodą.

Neatsižvelgta

Elektros energijos kiekių perkėlimas į
kitą ataskaitinį laikotarpį pažeistų
Lietuvos
Respublikos
pridėtinės
vertės mokesčio įstatymo ir Lietuvos
Prašome
patikslinti/ Respublikos pelno mokesčio įstatymo
paaiškinti
Tiekėjams
ir reikalavimus.
atitinkamai
papildyti
nuostatą/ sutartį.
Mokėjimo dokumentas turi būti
išrašomas tą ataskaitinį laikotarpį,
kuriuo paslaugos buvo suteiktos arba
kada
paaiškėjo
jų
suteikimas.
Priešingu atveju būtų laikoma, kad
pajamos nebuvo apskaitytos ir PVM
nebuvo deklaruotas laiku.

Neaišku, ar tai planinio ar Neatsižvelgta
neplaninio
nurašymo
terminai.
Duomenų mainų

Atsižvelgta iš dalies
reglamento

15 Papildomai

paaiškintina,

kad
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objekto
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenų nurašymą“

Tiekėjas
pats
neturi
galimybės
įvertinti
Operatoriaus darbo apimčių,
todėl
turėtų
būti
Operatoriaus įsipareigojimas
informuoti Tiekėją apie
numatomą elektros apskaitos
prietaisų rodmenų nurašymo
terminą.
Siūlytina
patikslinti,
ar
punkte nurodyti patikrinimo
rėžiai apima planinį, ar
neplaninį patikrinimą. Taip
pat papildyti nuostata:
„[..]
Operatorius
visais
atvejais
gavęs
Tiekėjo
prašymą atlikti vartotojo
objekto elektros apskaitos
prietaisų rodmenų nurašymą,
ne vėliau kaip per 2 darbo
dienas praneša Tiekėjui apie
numatomą
rodmenų
nurašymo terminą [..]“

punktas
numato,
kad
elektros
apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo
apskaita apima:
15.1. planinį rodmenų nurašymą, kurį
Operatorius atlieka vykdydamas teisės
aktuose nustatytas funkcijas;
15.2. neplaninį rodmenų nurašymą,
kuris vykdomas Tiekėjo prašymu.
Pažymėtina, kad Tiekėjo prašymu
atliekami tik neplaniniai rodmenų
nurašymai.
Atlikimo
terminai
detalizuoti
Duomenų
mainų
reglamento 16 punkte. Kaip numatyta
minėtame punkte, „[Operatorius:]
atlieka elektros skaitiklio rodmenų
nurašymą
ir
Operatoriaus
informacinėmis sistemomis arba raštu
pateikia duomenis Tiekėjui.“, taigi
Sutartyje
jau
yra
numatytas
informavimo mechanizmas.

vadovaujantis
Duomenų
mainų
reglamento 8 punktu, „Pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui, ne vėliau
kaip per 4 (keturias) darbo dienas
Operatorius pateikia Operatoriaus
apskaičiuotus duomenis Tiekėjui apie
Tiekėjo
vartotojams
suteiktos
persiuntimo paslaugos ir (ar) kitų
paslaugų apimtis“. Kaip nurodyta
cituojamame punkte, Operatorius kas
mėnesį teiks informaciją ne tik apie
persiuntimo paslaugos, bet ir kitų pagal
Sutartį suteiktų paslaugų apimtis. Taigi,
informacija apie Tiekėjo prašymu
suteiktą elektros apskaitos prietaisų
rodmenų nurašymą (kuri yra papildoma
paslauga, numatyta Sutarties bendrųjų
sąlygų 2.2 punkte) Tiekėjui bus
pateikta minėtame Duomenų mainų
reglamento punkte nustatyta tvarka.
Siekiant tikslumo Duomenų mainų
reglamento 16 punktas išdėstytas taip:
„16. Tiekėjui pageidaujant atlikti
Tiekėjo vartotojo objekto elektros
apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą,
Tiekėjas Operatoriaus informacinėmis
sistemomis arba raštu vieną kartą per
mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos
formuoja užduotį ir kreipiasi į
Operatorių, kuris: a) esant iki 50
tikrinamų objektų, ne vėliau kaip per 10
(dešimt) darbo dienų; b) esant iki 100
tikrinamų objektų, ne vėliau kaip per 15
(penkiolika) darbo dienų; c) esant iki
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200 tikrinamų objektų, ne vėliau kaip
per 25 (dvidešimt penkias) darbo
dienas; d) esant virš 200 tikrinamų
objektų – el. paštu ar kitomis
informavimo priemonėmis suderinus
atlikimo terminą su Tiekėju, atlieka
elektros skaitiklio rodmenų nurašymą ir
Operatoriaus
informacinėmis
sistemomis arba raštu Duomenų
mainų
reglamento
8
punkte
nustatyta tvarka pateikia duomenis
Tiekėjui.“
22.

25. Tais atvejais,
kai esamas Tiekėjo
vartotojas keičia tarifo
planą tokiu, kuomet yra
būtina
pakeisti
/
perparametruoti
elektros skaitiklį ar jo
skales į kitas [...]“

Tiekėjui nėra žinoma, kaip
bus išaiškinami tokie atvejai,
kai bus reikalinga ši
paslauga, taip pat nėra
apibrėžta
tokių
atvejų
susižinojimo procedūra tarp
dalyvių: kas turi į ką kreiptis
- Klientas, Operatorius, ar
Tiekėjas, kokiais terminais ir
kt.

Neatsižvelgta

Atsižvelgta

Kaip ir nustatyta aptariamoje Sutarties
sąlygoje, poreikis keisti tarifo planą
kyla iš Tiekėjo vartotojo. Gavęs tokį
Tiekėjo vartotojo prašymą, Tiekėjas
kreipiasi į Operatorių, kaip nurodyta
šiame punkte.

Duomenų mainų reglamento V skyrius
išdėstytas taip:

Pažymėtina, kad Tiekėjo vartotojas
taip pat turės galimybę kreiptis į
Operatorių
dėl
tarifų
plano
persiuntimo dalyje keitimo (per
Operatoriaus savitarnos svetainę).
Šiuo atveju Tiekėjas informaciją gaus
kartu su objekto priskaitymų ataskaita.

„V. VARTOTOJO
OBJEKTO
ELEKTROS
APSKAITOS
PRIETAISO
SKALĖS/TARIFO
KEITIMO APSKAITA
25. Tais atvejais, kai esamas
Tiekėjo vartotojas keičia kreipiasi į
Tiekėją siekdamas pakeisti tarifo
planą tokiu, kuomet yra būtina
pakeisti / perparametruoti elektros
skaitiklį ar jo skales į kitas, Tiekėjas
informacinių sistemų pagalba arba raštu
vieną kartą per mėnesį iki einamojo
mėnesio 20 dienos formuoja užduotį ir
kreipiasi į Operatorių, kuris: a) esant iki
50 objektų, ne vėliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas; b) esant iki 100
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objektų, ne vėliau kaip per 10 (dešimt)
darbo dienų; c) esant iki 200 objektų,
ne vėliau kaip per 15 (penkiolika)
darbo dienų; d) esant virš 200 objektų –
el. paštu ar kitomis informavimo
priemonėmis
suderinus
atlikimo
terminą su Tiekėju, pakeičia /
perparametruoja elektros skaitiklį ar jo
skales į kitas. ir informacinių sistemų
pagalba arba raštu pateikia duomenis
Tiekėjui. Per vieną ataskaitinį laikotarpį
Tiekėjas gali pateikti ne daugiau kaip
500 prašymų Operatoriui gali pateikti
ne daugiau kaip: a) 400 prašymų, kai
Tiekėjas turi ne daugiau kaip 10 000
objektų; b) 500 prašymų, kai
Tiekėjas turi ne daugiau kaip 20 000
objektų; c) 700 prašymų, kai
Tiekėjas turi ne daugiau kaip 30 000
objektų ir d) ne daugiau kaip 1000
prašymų, kai Tiekėjas turi daugiau
kaip 30 000 objektų. Esant pagrįstam
poreikiui
ir
suderinus
su
Operatoriumi, Tiekėjas, turintis
daugiau nei 30 000 objektų, gali
pateikti daugiau nei 1000 prašymų
per vieną ataskaitinį laikotarpį.
Šiame punkte nurodytais atvejais,
taip pat tais atvejais, kai dėl tarifo
plano pakeitimo Tiekėjo vartotojas
kreipiasi tiesiogiai į Operatorių,
Operatorius informuoja Tiekėją apie
atliktus darbus Duomenų mainų
reglamento 8 punkte nustatyta
tvarka.
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26. Už elektros apskaitos
prietaiso skalės/tarifo keitimą Tiekėjas
arba
Tiekėjo
vartotojas
apmokestinamas teisės aktų nustatyta
tvarka.“
UAB „Ignitis“ 2020 m. gegužės 14 d. raštas Nr. SD-2020/206
23.

ATSISKAITYMO
TERMINAS
Iki
kiekvieno
kalendorinio mėnesio,
einančio po ataskaitinio
laikotarpio,
15
(penkioliktos) dienos.

Vidutinis buitinių vartotojų Neatsižvelgta
atsiskaitymo terminas siekia
40-45 kalendorines dienas, Žr. pastabos Nr. 1 vertinimą.
priklausomai nuo mėnesio,
sezono ir pan. Buitiniai
vartotojai moka ne tik
vėluodami, bet iš esmės ir
nebūtinai kas mėnesį – kas
ketvirtį ir dar ilgesniais
terminais. Visa tai lemia
išaugusius
Tiekėjo
finansavimo kaštus ir rizikas.
Tuo tarpu Operatorius pagal
vienos
sutarties
modelį
tokios rizikos nepatiria, nes
perkelia Vartotojų mokėjimų
finansavimo riziką ir kaštus
Tiekėjui.
Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisyklės nustato,
kad „Buitinis vartotojas už
per ataskaitinį laikotarpį
patiektą elektros energiją,
elektros
energijos
persiuntimo ir kitas su tuo

Atsižvelgta iš dalies
Žr. pastabos Nr. 1 vertinimą.
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susijusias
paslaugas
su
operatoriumi
ar
tiekėju
privalo atsiskaityti ne vėliau
kaip iki kito mėnesio,
einančio po ataskaitinio
laikotarpio,
paskutinės
kalendorinės
dienos“.
Atitinkamai
nebuitiniams
vartotojams
minimalus
atsiskaitymo
terminas,
nustatytas Elektros energijos
tiekimo
ir
naudojimo
taisyklėse
yra
15
kalendorinių
dienų
po
ataskaitinio
mėnesio
pabaigos, tačiau Tiekėjas ir
Vartotojas gali susitarti ir dėl
ilgesnio
atsiskaitymo
termino.
Taigi, Sutartimi nustatomas
atsiskaitymo
terminas
prieštarauja
ir
nėra
suderintas su atsiskaitymo
terminis,
nustatytais
norminiuose teisės aktuose,
kas reiškia, kas pagal
siūlomą Sutarties redakciją
reikštų,
kad
Tiekėjas
Operatoriui turi finansuoti
Tiekėjo vartotojų mokėjimų
dalį už persiuntimo paslaugą.
Atitinkamai gavus Vartotojų
mokėjimus reikalingas jų

27

tinkamas priskyrimas bei
apdorojimas, kas atima dar
keletą dienų.
Tokių trumpų atsiskaitymo
terminų nustatymas bei tai,
kad Tiekėjai bus priversti
savo lėšomis finansuoti
Vartotojų atsiskaitymus už
Operatoriaus paslaugas, yra
barjeras
naujiems
ir
mažesniems
nepriklausomiems elektros
energijos tiekėjams įeiti į
elektros energijos tiekimo
rinką.
Atsižvelgiant į tai, siūloma
Sutartimi nenukrypti nuo
tesės
aktuose
nustatytų
atsiskaitymo terminų ir
Sutartimi
nesukurti
galimybių iš tiekimo veiklos
pradėti finansuoti elektros
energijos skirstymo veiklos.
ATSISKAITYMO
TERMINAS
Už buitinių vartotojų dalį
iki
Iki
kiekvieno
kalendorinio
mėnesio,
einančio po ataskaitinio
laikotarpio,
15
(penkioliktos)
40
(keturiasdešimtos) dienos.
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Už nebuitinių vartotojų
dalį
iki
kiekvieno
kalendorinio
mėnesio,
einančio po ataskaitinio
laikotarpio, 25 (dvidešimt
penktos) dienos.
24.

Kadangi Tiekėjai susiduria
su
įvairiais
klausimais,
susijusiais su Operatoriaus
veikla,
siūlome
Sutartį
papildyti Priedas Nr. 2,
kuriame būtų detalizuoti
Šalių kontaktiniai asmenys ir
jiems
priskirtos
funkcijos/atsakomybės.

Neatsižvelgta
Paaiškiname, kad Sutartyje yra
nustatyta už Sutarties vykdymą
atsakingų asmenų paskyrimo tvarka:
11.2 p.: „Kiekviena Šalis privalo
Sutarties vykdymui paskirti įgaliotus
asmenis, ir apie tai raštu pranešti
kitai Šaliai ne vėliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Sutarties
įsigaliojimo.“
Papildomai Sutarties 13.5 punkte
nustatyta, kad „Bet kuriuo metu,
pateikusi rašytinį pranešimą kitai
Šaliai, Šalis gali nurodyti kitus adreso
ir banko rekvizitų bei kontaktinių
asmenų duomenis šios Sutarties
tikslais. Apie šiame punkte nurodytų
duomenų
pasikeitimą
Šalys
įsipareigoja raštu informuoti kitą Šalį
ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas
nuo
tokių
pasikeitimų
atsiradimo. Nesant tokio rašytinio
pranešimo, visi pranešimai, prašymai,
reikalavimai, sąskaitos ir kita
informacija šios Sutarties tikslais
laikoma tinkamai pateiktais, taip pat
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visi mokėjimai pagal šią Sutartį
laikomi tinkamai atliktais.“
Manytina, kad minėtuose Sutarties
punktuose aptarta įgaliotų asmenų
paskyrimo ir jų keitimo tvarka yra
lankstesnė,
nei
šių
duomenų
išdėstymas atskirame Sutarties priede,
kuris turėtų būti kaskart keičiamas
šalių susitarimu vykstant darbuotojų
kaitai ar dėl kitų priežasčių kintant
informacijai apie įgaliotus asmenis.
25.

1.1. Ši Sutartis
nustato Šalių teises ir
pareigas
bei
bendradarbiavimo
principus Operatoriui
teikiant
elektros
energijos persiuntimo
paslaugą
(toliau
–
persiuntimo paslauga) ir
(ar) kitas šioje Sutartyje
numatytas arba Šalių
sutartas
paslaugas,
kuriomis naudojasi prie
Operatoriaus valdomų
skirstomųjų
elektros
energijos
tinklų
prijungti ir su Tiekėju
elektros
energijos
pirkimo-pardavimo ir
persiuntimo paslaugos
teikimo sutartį sudarę
elektros
energijos

Kadangi
nepriklausomi
tiekėjai paslaugas teikia ir
gaminantiems vartotojams,
siūlome patikslinti, kad
Sutarties prasme gaminantys
vartotojai taip pat laikomi
Tiekėjo vartotoju.
1.1.
Ši
Sutartis
nustato Šalių teises ir
pareigas
bei
bendradarbiavimo principus
Operatoriui teikiant elektros
energijos
persiuntimo
paslaugą
(toliau
–
persiuntimo paslauga) ir (ar)
kitas
šioje
Sutartyje
numatytas arba Šalių sutartas
paslaugas,
kuriomis
naudojasi prie Operatoriaus
valdomų
skirstomųjų
elektros energijos tinklų

Atsižvelgta
Sutarties 1.1 punktą išdėstyti taip:
1.1. Ši Sutartis nustato Šalių teises ir
pareigas
bei
bendradarbiavimo
principus Operatoriui teikiant elektros
energijos persiuntimo paslaugą (toliau
– persiuntimo paslauga) ir (ar) kitas
šioje Sutartyje numatytas arba Šalių
sutartas paslaugas, kuriomis naudojasi
prie
Operatoriaus
valdomų
skirstomųjų elektros energijos tinklų
prijungti ir su Tiekėju elektros
energijos
pirkimo-pardavimo
ir
persiuntimo paslaugos teikimo sutartį
sudarę elektros energijos vartotojai,
įskaitant gaminančius vartotojus,
(toliau – Tiekėjo vartotojai).
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vartotojai (toliau
Tiekėjo vartotojai).

26.

– prijungti ir su Tiekėju
elektros energijos pirkimopardavimo ir persiuntimo
paslaugos teikimo sutartį
sudarę elektros energijos
vartotojai
ir
(arba)
gaminantys
vartotojai
(toliau – Tiekėjo vartotojai).
4.5.1. užtikrinti Sutartyje trūksta Objekto
persiuntimo paslaugą sąvokos
apibrėžimo,
Tiekėjo
vartotojų Siūloma aiškiai apibrėžti,
objektams;
kas yra laikoma Tiekėjo
vartoto objektu.

Neatsižvelgta

Sąvoka „vartotojo objektas“ yra
apibrėžta
Elektros
energetikos
įstatymo 2 straipsnio
51 dalyje:
„Vartotojo
objektas –
vartotojo
Sutartyje siūloma apibrėžti nuosavybės teise ar kitais teisėtais
Objekto apibrėžimą.
pagrindais
valdomas
objektas
(įrenginys, statinys ar kita), kuriame
vartojama elektros energija.“
Tiek vartotojo objektas, tiek kitos
sutarties tekste vartojamos sąvokos
naudojamos taip kaip apibrėžta
elektros
energijos
persiuntimo
santykius reglamentuojančiuose teisės
aktuose (Sutarties 1.4 p.).
Iš pateiktų motyvų neaišku, kodėl ir
kokias pasekmes sukelia sąvokos
paaiškinimo trūkumas sutartyje.

27.

4.5.7. diegti,
naudoti ir prižiūrėti
Operatoriui
priklausančiais elektros

Tiekėjo vartotojui pritaikius Neatsižvelgta
galios ribojimo priemones,
kurios
neleistų
viršyti Žr. pastabos Nr. 5 vertinimą.
Tiekėjo vartotojui suteiktos

Neatsižvelgta
Žr. pastabos Nr. 5 vertinimą.
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tinklais persiunčiamos
elektros
energijos
apskaitą
bei
eksploatuoti ir prižiūrėti
pas Tiekėjo vartotojus
esančius
elektros
apskaitos prietaisus ir jų
prijungimo
schemoje
naudojamus įrenginius
ir įtaisus: įrengti, keisti
bei
pateikti
metrologinei
patikrai
elektros
apskaitos
prietaisus ir srovės
matavimo
transformatorius, kurie
yra
Operatoriaus
nuosavybė.
Įgyvendindamas
šias
prievoles Operatorius
gali įdiegti Tiekėjo
vartotojui
galios
ribojimo
priemones,
kurios neleistų viršyti
Tiekėjo
vartotojui
suteiktos
leistinosios
naudoti galios;

28.

leistinosios naudoti galios,
apie tai taip pat turi būti
informuojamas Tiekėjas:
4.5.7. diegti, naudoti
ir prižiūrėti Operatoriui
priklausančiais
elektros
tinklais
persiunčiamos
elektros energijos apskaitą
bei eksploatuoti ir prižiūrėti
pas
Tiekėjo
vartotojus
esančius elektros apskaitos
prietaisus ir jų prijungimo
schemoje
naudojamus
įrenginius ir įtaisus: įrengti,
keisti
bei
pateikti
metrologinei
patikrai
elektros apskaitos prietaisus
ir
srovės
matavimo
transformatorius, kurie yra
Operatoriaus
nuosavybė.
Įgyvendindamas
šias
prievoles Operatorius gali
įdiegti Tiekėjo vartotojui
galios ribojimo priemones,
kurios
neleistų
viršyti
Tiekėjo vartotojui suteiktos
leistinosios naudoti galios
bei apie tai 1 (vieną)
kalendorinę
apie
tai
privalo raštu ar per
informacines
sistemas
informuoti Tiekėją.

4.5.12. užtikrinti, Pastebėtina, kad Tiekėjai turi Neatsižvelgta
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kad
Tiekėjas
vienodomis sąlygomis
su kitais tiekėjais galės
tiekti elektros energiją
savo
vartotojams
Operatoriaus valdomais
elektros tinklais;

sutartis ir su gaminančiais
vartotojais, tad turi būti
suteikiama galimybė jiems
teikti elektros energiją savo
Tiekėjams.
4.5.12.
užtikrinti, kad
Tiekėjas
vienodomis
sąlygomis su kitais tiekėjais
galės tiekti elektros energiją
savo vartotojams arba gauti
elektros energiją iš savo
gaminančių
vartotojų
Operatoriaus
valdomais
elektros tinklais;

29.

4.5.13. šioje
Sutartyje
numatyta
tvarka teikti informaciją
Tiekėjui
apie
Operatoriaus
atliktus
vartotojų
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenų
patikrinimų
rezultatus,
pačių
vartotojų
Operatoriui
deklaruotus
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis
bei
kitą

Siūlomas tikslinimas nėra korektiškas,
nes tiekėjai tiesiogiai negauna
gaminančių vartotojų pagamintos
elektros energijos.
Gaminančio vartotojo pagaminta
elektros energija yra patiekiama į
skirstomąjį tinklą (todėl faktiškai
fizinis energijos gavimas yra į tinklą ir
ją
suvartoja
šalia
gaminančių
vartotojų esantys kiti vartotojai). Šiuo
atveju gaminančių vartotojų patiekta į
tinklą elektros energija yra tik
priskaičiuojama į atitinkamo tiekėjo
balansą, remiantis Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo taisyklių 241 p,
pagal kurį gaminančio vartotojo
vartojimo objektą balansuoja tiekėjas,
kuriam yra priskirtas šis vartotojo
objektas.

Iš šios Sutarties sąlygos nėra Neatsižvelgta
aišku
kokiais
terminais
Operatorius
privalo Žr. pastabos Nr. 2 vertinimą.
informuoti
Tiekėją
bei
perduoti informaciją, o taip
pat kokiais būdais bei forma
tai bus atliekama:
„4.5.13. šioje
Sutartyje numatyta tvarka
per 3 (tris) darbo dienas
teikti informaciją Tiekėjui
apie Operatoriaus atliktus
vartotojų elektros apskaitos

Atsižvelgta iš dalies
Žr. pastabos Nr. 9 vertinimą.
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Tiekėjo
prašomą prietaisų
rodmenų
informaciją,
būtiną patikrinimų rezultatus, pačių
teisės aktuose nustatytų vartotojų
Operatoriui
Tiekėjo
funkcijų deklaruotus
elektros
vykdymui;
apskaitos prietaisų rodmenis
bei kitą Tiekėjo prašomą
informaciją, būtiną teisės
aktuose nustatytų Tiekėjo
funkcijų vykdymui;“.
30.

31.

4.5.16.
tais
atvejais, kai Tiekėjo
vartotojai nedeklaruoja
rodmenų,
įvertinti
patiektos
elektros
energijos kiekį kitais
teisės
aktuose
nurodytais būdais ir
perduoti
šiuos
duomenis Tiekėjui;

4.6.4. už
Tiekėjo
vartotojui
suteiktą
persiuntimo
paslaugą
išrašyti
Tiekėjo
vartotojui
mokėjimo dokumentą
savo vardu ir sąskaitą.
Tiekėjas turi užtikrinti,

Teisės
aktai
leidžia
Vartotojui
informuoti
Tiekėją ar operatorių apie
būsimą nevartojimą, tad
siūloma patikslinti, kad
tokiais
atvejai
nėra
skaičiuojamas suvartojimas:
„4.5.16. tais atvejais,
kai Tiekėjo vartotojai iš
anksto nepraneša apie
nevartojimą
bei
nedeklaruoja
rodmenų,
įvertinti patiektos elektros
energijos kiekį kitais teisės
aktuose nurodytais būdais ir
perduoti šiuos duomenis
Tiekėjui;“
Siūlome
naikinti
visus
4.6.4.punkto
papunkčius,
kaip
perteklinius
nei
nustatyta teisės aktuose,
todėl
sukuriančius
papildomų
sąnaudų
Tiekėjams. Tai, ką Tiekėjas
turi nurodyti mokėjimo

Atsižvelgta
Sutarties 4.5.16 punktas išdėstytas
taip:
„4.5.16. tais atvejais, kai
Tiekėjo
vartotojai
iš
anksto
nepraneša apie laikiną nevartojimą
bei nedeklaruoja rodmenų, įvertinti
patiektos elektros energijos kiekį
kitais teisės aktuose nurodytais būdais
ir perduoti šiuos duomenis Tiekėjui;“

Atsižvelgta iš dalies

Atsižvelgta iš dalies

Nors vienos sutarties modeliu
pagrįstos elektros energijos pirkimopardavimo ir persiuntimo paslaugos
teikimo sutarties šalimis yra tik
tiekėjas ir vartotojas, tačiau šiuose
sutartiniuose santykiuose dalyvauja ir

Sutarties 4.6.4 punktas patikslintas ir
išdėstytas taip:
„4.6.4. už Tiekėjo vartotojui
suteiktą persiuntimo paslaugą išrašyti
Tiekėjo
vartotojui
mokėjimo
dokumentą savo vardu ir sąskaitą.
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kad, be teisės aktuose
nurodytos privalomos
informacijos, Tiekėjo
vartotojui teikiamame
mokėjimo dokumente
būtų nurodyta:
4.6.4.1.

dokumentuose
Vartotojui,
reglamentuoja teisės aktai.
Be to, Tiekėjas Vartotojui
galės pateikti tik tuos
duomenis,
kuriuos
Operatorius apie Vartotoją
pateiks
Tiekėjui
abiem
šalims priimtinu duomenų
informacija
apie perdavimo formatu.
kiekvieną
Tiekėjo
vartotojo
objektą, Pavyzdžiui, nėra aišku, kodėl
atskiriant
duomenis, Tiekėjas
turėtų
pateikti
susijusius
su pateikiamuose
mokėjimo
persiuntimo paslauga, dokumentuose Operatoriaus
nuo duomenų, susijusių Teikėjo vartotojui suteiktą
su elektros tiekimu:
kodą,
Operatoriaus
4.6.4.1.1.
objekto
rekvizitus,
Operatoriaus
numeris ir adresas;
logotipą ar informaciją apie
4.6.4.1.2.
Bendrųjų sąlygų pasikeitimą,
nes šie duomenys bus
Operatoriaus
Tiekėjo atskleidžiami su Vartotoju
vartotojui
suteiktas sudaromoje sutartyje, tačiau
vartotojo kodas;
nėra reikalingi sąskaitos
4.6.4.1.3.
apmokėjimui.
persiuntimo ir VIAP
paslaugos priskaitymo
laikotarpis;
4.6.4.1.4.
persiuntimo ir VIAP
paslaugų komponentai
(komponentų
pavadinimai,
mato
vienetai, kiekiai, kaina,

Papildomai pažymime, kad
informacijos teikimo būdai ir
forma gali būti skirtinga ir
teikiama ne tik mokėjimo
dokumente bet ir jos
prieduose, kurie gali būti
teikiami tiek popierine, tiek
elektronine forma:
„4.6.4. už Tiekėjo
vartotojui
suteiktą

operatorius
šioje
sutartyje
aptariamos vartotojo teisės ir pareigos
operatoriaus
atžvilgiu
(EETNT
pakeitimo projektas TAIS Nr. 207090). Šis specifinis santykis lemia,
kad
vartotojas,
kaip
galutinis
persiuntimo paslaugos gavėjas, turi
turėti galimybę atskirti tiekėjo ir
operatoriaus veikimo ribas. Be to,
kaip numatyta Duomenų mainų
reglamento 27 punkte, kiekviena iš
Sutarties Šalių priima ir administruoja
jų gautas Tiekėjo vartotojų užklausas
pagal jiems teisės aktų pavestas
funkcijas. Taigi, vartotojui turi būti
aišku, kad klausimai, susiję su
persiuntimo paslaugos teikimu, yra
operatoriaus kompetencijoje ir būtent
jis pateiks atsakymus vartotojui
rūpimais klausimais.
Atitinkamai, manytina, kad tiekėjo
vartotojui teikiamoje sąskaitoje turėtų
būti bent minimali informacija,
referuojanti į mokėtinos sumos
struktūrą, tai yra atskiriant duomenis
apie elektros energijos tiekimą nuo
duomenų apie elektros energijos
persiuntimo paslaugą. Informacijos
valdymo tikslu, tokia informacija
vartotojui turėtų būti žinoma ne tik
pasiūlymo
pateikimo/sutarties
sudarymo metu, bet ir visą sutarties
vykdymo laikotarpį).

Tiekėjas turi užtikrinti, kad, be teisės
aktuose
nurodytos
privalomos
informacijos,
Tiekėjo
vartotojui
teikiamame mokėjimo dokumente ir
(arba) jo prieduose būtų nurodyta:
4.6.4.1.
informacija
apie
kiekvieną Tiekėjo vartotojo objektą,
atskiriant duomenis, susijusius su
persiuntimo paslauga, nuo duomenų,
susijusių su elektros tiekimu.:
4.6.4.1.1.
objekto
numeris
ir
adresas;
4.6.4.1.2.
Operatoriaus
Tiekėjo
vartotojui suteiktas vartotojo kodas;
4.6.4.1.3.
persiuntimo ir VIAP
paslaugos priskaitymo laikotarpis;
4.6.4.1.4.
persiuntimo ir VIAP
paslaugų komponentai (komponentų
pavadinimai, mato vienetai, kiekiai,
kaina, suma);
4.6.4.2.
šie Šalių rekvizitai:
4.6.4.2.1.
Operatoriaus pavadinimas
ir jo kontaktiniai asmenys, su kuriais
galima susisiekti kilus klausimų dėl
persiuntimo paslaugos: tel. 1852 arba
info@eso.lt;
4.6.4.2.2.
Tiekėjo
kontaktiniai
asmenys, su kuriais galima susisiekti
kilus klausimų dėl Tiekėjo vartotojui
teikiamų mokėjimo dokumentų.
4.6.4.3. Operatoriui reikalaujant, taip
pat nurodoma:
4.6.4.3.1. EIC kodas;
4.6.4.3.2. Operatoriaus logotipas;
4.6.4.3.3. informacija apie šios
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suma);
4.6.4.2.
rekvizitai:
4.6.4.2.1.

šie

Šalių

Operatoriaus
pavadinimas
ir
jo
kontaktiniai asmenys,
su
kuriais
galima
susisiekti
kilus
klausimų
dėl
persiuntimo paslaugos:
tel.
1852
arba
info@eso.lt;
4.6.4.2.2.
Tiekėjo
kontaktiniai asmenys,
su
kuriais
galima
susisiekti
kilus
klausimų dėl Tiekėjo
vartotojui
teikiamų
mokėjimo dokumentų.
4.6.4.3.
Operatoriui
reikalaujant, taip pat
nurodoma:
4.6.4.3.1. EIC kodas;
4.6.4.3.2. Operatoriaus
logotipas;
4.6.4.3.3. informacija
apie
šios
Sutarties
Bendrųjų
sąlygų
pasikeitimus;
4.6.4.3.4.
vartotojų
teisių gynimo ir ginčų
sprendimo tvarka.

persiuntimo paslaugą išrašyti
Tiekėjo vartotojui mokėjimo
dokumentą savo vardu ir
sąskaitą.
Tiekėjas
turi
užtikrinti, kad mokėjimo
dokumente ir (arba) jo
prieduose būtų nurodoma
teisės aktuose nurodyta
privaloma informacija.
4.6.4.
už
Tiekėjo
vartotojui
suteiktą
persiuntimo
paslaugą
išrašyti Tiekėjo vartotojui
mokėjimo dokumentą savo
vardu ir sąskaitą. Tiekėjas
turi
užtikrinti,
kad
mokėjimo dokumente ir
(arba) jo prieduose būtų
nurodoma teisės aktuose
nurodyta
privaloma
informacija.
4.6.4.1.
informacija
apie kiekvieną Tiekėjo
vartotojo
objektą,
atskiriant
duomenis,
susijusius su persiuntimo
paslauga, nuo duomenų,
susijusių
su
elektros
tiekimu:
4.6.4.1.1.
objekto
numeris ir adresas;
4.6.4.1.2.
Operatoriaus
Tiekėjo
vartotojui
suteiktas vartotojo kodas;

Pažymėtina, kad mokėtinos kainos Sutarties Bendrųjų sąlygų pasikeitimus;
išskaidymo sąskaitoje reikalavimą, 4.6.4.3.4. vartotojų teisių gynimo ir
kaip galutinių vartotojų informavimo ginčų sprendimo tvarka.
priemonę,
nustato
ir
Europos
Parlamento ir Tarybos 2019 m.
birželio 5 d. direktyva (ES) 2019/944
dėl elektros energijos vidaus rinkos
bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies
keičiama Direktyva 2012/27/ES (I
priedas).
Todėl manytina, kad aptariamame
punkte turėtų likti bent minimalūs
reikalavimai,
atspindintys
šios
Sutarties turinį.
Sutarties 4.6.4 punktas išdėstytas taip:
„4.6.4. už Tiekėjo vartotojui
suteiktą persiuntimo paslaugą išrašyti
Tiekėjo
vartotojui
mokėjimo
dokumentą savo vardu ir sąskaitą.
Tiekėjas turi užtikrinti, kad, be teisės
aktuose
nurodytos
privalomos
informacijos,
Tiekėjo
vartotojui
teikiamame mokėjimo dokumente
būtų nurodyta:
4.6.4.1.
informacija
apie
kiekvieną Tiekėjo vartotojo objektą,
atskiriant duomenis, susijusius su
persiuntimo paslauga, nuo duomenų,
susijusių su elektros tiekimu.:
4.6.4.1.1.
objekto
numeris
ir
adresas;
4.6.4.1.2.
Operatoriaus
Tiekėjo
vartotojui suteiktas vartotojo kodas;
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4.6.4.1.3.
persiuntimo ir
VIAP
paslaugos
priskaitymo laikotarpis;
4.6.4.1.4.
persiuntimo ir
VIAP
paslaugų
komponentai (komponentų
pavadinimai,
mato
vienetai, kiekiai, kaina,
suma);
4.6.4.2.
šie
Šalių
rekvizitai:
4.6.4.2.1.
Operatoriaus
pavadinimas
ir
jo
kontaktiniai asmenys, su
kuriais galima susisiekti
kilus
klausimų
dėl
persiuntimo paslaugos: tel.
1852 arba info@eso.lt;
4.6.4.2.2.
Tiekėjo
kontaktiniai asmenys, su
kuriais galima susisiekti
kilus klausimų dėl Tiekėjo
vartotojui
teikiamų
mokėjimo dokumentų.
4.6.4.3.
Operatoriui
reikalaujant,
taip
pat
nurodoma:
4.6.4.3.1. EIC kodas;
4.6.4.3.2.
Operatoriaus
logotipas;
4.6.4.3.3. informacija apie
šios Sutarties Bendrųjų
sąlygų pasikeitimus;
4.6.4.3.4. vartotojų teisių
gynimo ir ginčų sprendimo

4.6.4.1.3.
persiuntimo ir VIAP
paslaugos priskaitymo laikotarpis;
4.6.4.1.4.
persiuntimo ir VIAP
paslaugų komponentai (komponentų
pavadinimai, mato vienetai, kiekiai,
kaina, suma);
4.6.4.2.
šie Šalių rekvizitai:
4.6.4.2.1.
Operatoriaus
pavadinimas ir jo kontaktiniai
asmenys, su kuriais galima susisiekti
kilus klausimų dėl persiuntimo
paslaugos: tel. 1852 arba info@eso.lt;
4.6.4.2.2.
Tiekėjo
kontaktiniai
asmenys, su kuriais galima susisiekti
kilus klausimų dėl Tiekėjo vartotojui
teikiamų mokėjimo dokumentų.
4.6.4.3. Operatoriui reikalaujant, taip
pat nurodoma:
4.6.4.3.1. EIC kodas;
4.6.4.3.2. Operatoriaus logotipas;
4.6.4.3.3. informacija apie šios
Sutarties
Bendrųjų
sąlygų
pasikeitimus;
4.6.4.3.4. vartotojų teisių gynimo ir
ginčų sprendimo tvarka.
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tvarka.“

32.

6.1. Tiekėjo
vartotojams suteiktos
persiuntimo paslaugos
kiekis nustatomas pagal
pas Tiekėjo vartotojus
įrengtų
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis, kuriuos teisės
aktų nustatyta tvarka
Tiekėjo
vartotojai
deklaruoja
Tiekėjui.
Tiekėjo vartotojai turi
teisę deklaruoti elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis Operatoriaus
savitarnos svetainėje,
tačiau Operatorius turi
teisę
apriboti
deklaravimo tokiu būdu
galimybę, jei Tiekėjas
yra įdiegęs technines
priemones, leidžiančias
Tiekėjo
vartotojui
deklaruoti
rodmenis
tiesiogiai Tiekėjui, ir
taikyti
Tiekėjui
Operatoriaus nustatyto
dydžio
įkainį
už
Tiekėjo
vartotojo
aptarnavimą
Tiekėjo
vartotojui naudojantis

Tais atvejais, kai Tiekėjas Atsižvelgta
turi įsidiegęs deklaravimo
funkcionalumą ir Vartotojas Žr. pastabos Nr. 10 vertinimą.
turi galimybė deklaruoti
suvartojimą tiesiai Tiekėjui,
Tiekėjas turi turėti lankstumą
ir galimybę kreiptis į
Operatorių,
ir
prašyti
apriboti Tiekėjo Vartotojų
elektrose
energijos
suvartojimo
deklaravimą
Operatoriui. Jei Tiekėjo
Vartotojų
deklaravimas
Operatoriui
bus
apmokestintas, tai Tiekėjas
turi turėti teisę valdyti tokias
sąnaudas:
„6.1.
Tiekėjo
vartotojams
suteiktos
persiuntimo paslaugos kiekis
nustatomas
pagal
pas
Tiekėjo vartotojus įrengtų
elektros apskaitos prietaisų
rodmenis, kuriuos teisės aktų
nustatyta tvarka Tiekėjo
vartotojai
deklaruoja
Tiekėjui. Tiekėjo vartotojai
turi teisę deklaruoti elektros
apskaitos prietaisų rodmenis
Operatoriaus
savitarnos
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Operatoriaus savitarnos
svetaine. Tais atvejais,
kai Tiekėjo vartotojai
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis
deklaruoja
tiek
Tiekėjui,
tiek
Operatoriui, suteiktos
persiuntimo paslaugos
kiekis
nustatomas
vadovaujantis
vėliau
deklaruotais
elektros
energijos
apskaitos
prietaisų rodmenimis.
Tiekėjo
vartotojų
Tiekėjui
deklaruotus
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis
Tiekėjas
perduoda
Operatoriui.
Kai
Tiekėjo
vartotojams
suteiktos persiuntimo
paslaugos
kiekiui
nustatyti
nėra
deklaruotų
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenų,
persiųstos
elektros energijos kiekį
Operatorius
nustato
kitais teisės aktuose
nurodytais būdais.

svetainėje,
tačiau
Operatorius
Tiekėjo
prašymu turi teisę apriboti
deklaravimo tokiu būdu
galimybę, jei Tiekėjas yra
įdiegęs technines priemones,
leidžiančias
Tiekėjo
vartotojui
deklaruoti
rodmenis tiesiogiai Tiekėjui.,
Operatorius turi teisę ir
taikyti Tiekėjui Operatoriaus
nustatyto dydžio įkainį už
Tiekėjo
vartotojo
aptarnavimą
Tiekėjo
vartotojui
naudojantis
Operatoriaus
savitarnos
svetaine. Tais atvejais, kai
Tiekėjo vartotojai elektros
apskaitos prietaisų rodmenis
deklaruoja tiek Tiekėjui, tiek
Operatoriui,
suteiktos
persiuntimo paslaugos kiekis
nustatomas
vadovaujantis
vėliau deklaruotais elektros
energijos apskaitos prietaisų
rodmenimis.
Tiekėjo
vartotojų
Tiekėjui
deklaruotus
elektros
apskaitos prietaisų rodmenis
Tiekėjas
perduoda
Operatoriui. Kai Tiekėjo
vartotojams
suteiktos
persiuntimo
paslaugos
kiekiui
nustatyti
nėra
deklaruotų elektros apskaitos
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33.

34.

7.4.2. likus
3
(trims) kalendorinėms
savaitėms
iki
persiuntimo paslaugų
teikimo
Tiekėjo
vartotojams pradžios,
Tiekėjas Operatoriaus
informacinėmis
sistemomis Operatoriui
pateikia
Tiekėjo
vartotojų,
kuriems
ketina
teikti
persiuntimo paslaugą,
sąrašą;

7.4.3.
Operatorius
pagal
Tiekėjo
būsimo
mėnesio
vartotojų
sąrašą įvertina Tiekėjo
vartotojų
paskutinio
pasibaigusio apskaitos
laikotarpio
istorinius
duomenis
(elektros
energijos
kiekius,

prietaisų
rodmenų,
persiųstos elektros energijos
kiekį Operatorius nustato
kitais
teisės
aktuose
nurodytais būdais.“
Sąrašo
pateikimas
yra Neatsižvelgta
perteklinis, nes apie Tiekėjo
pasikeitimą Operatorius yra Žr. pastabos Nr. 15 vertinimą.
informuojamas nuolat per
duomenų mainų platformą
(Data hub), todėl ši pareiga
yra perteklinė ir jos siūloma
atsisakyti.
7.4.2.
likus 3 (trims)
kalendorinėms savaitėms
iki persiuntimo paslaugų
teikimo
Tiekėjo
vartotojams
pradžios,
Tiekėjas
Operatoriaus
informacinėmis sistemomis
Operatoriui
pateikia
Tiekėjo vartotojų, kuriems
ketina teikti persiuntimo
paslaugą, sąrašą;
Operatoriaus
taikomas
koeficientas turi būti a)
pagrįsto dydžio ir b)
detalizuota
konkreti
skaičiavimo formulė, nes
dabar nėra aišku, kam
konkrečiai
taikomas
koeficientas.

Atsižvelgta iš dalies

Paaiškiname,
kad
koeficientas
skaičiuojamas
kaip
mokėjimo
atidėjimo dienų skaičius mėnesių
išraiška, tai yra kai atidėjimas sudaro
15 dienų, tai reiškia kad už praeitą
mėnesį tiekėjas atsiskaito einamojo
mėnesio 15 dieną, einamąjį mėnesį
Koeficientas galėtų sietis tik ESO teikė skirstymo paslaugas, todėl

Atsižvelgta
Žr. pastabos Nr. 15 vertinimą.

Atsižvelgta iš dalies
Paaiškiname,
kad
koeficientas
skaičiuojamas kaip mokėjimo atidėjimo
dienų skaičius mėnesių išraiška, tai yra
už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas
Tiekėjas atsiskaito einamojo mėnesio
15 dieną (nebuitinių vartotojų atveju)
arba 30 dieną (buitinių vartotojų atveju)
atitinkamai. Kadangi einamąjį mėnesį
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priskaitytas sumas už
persiuntimo paslaugą,
galią,
patikimumo
kategoriją, reaktyvinę
energiją, naudojimosi
tinklais ir kitas su
persiuntimu susijusias
paslaugas),
pagal
kuriuos
apskaičiuoja
Prievolių užtikrinimo
priemonės dydį. Gautai
sumai
taikomas
koeficientas 1,5;

su suvartojimo pokyčiu tarp
dviejų greta esančių mėnesių
ir tai turi būti ESO oficialūs,
skelbiami viešai duomenys
už ilgametį periodą. Kadangi
metuose
ir
suvartojime
vyrauja
sezoniškumas,
koeficiento reikšmė vienais
atvejai turėtų mažinti (pvz.,
pavasarį) garantijos sumą,
kitais atvejais didinti (pvz.
rudenį).
Koeficientas negali daryti
įtakos
ir
negali
būti
skaičiuojamas tai garantijos
sumos dydžio daliai, kuri iš
esmės nekinta – patikimumo
kategorijos
ir
galios
mokesčiams.
7.4.3.
Operatorius
pagal
Tiekėjo
būsimo
mėnesio vartotojų apimtį
vartotojų sąrašą įvertina
Tiekėjo vartotojų paskutinio
pasibaigusio
apskaitos
laikotarpio
istorinius
duomenis (elektros energijos
kiekius, priskaitytas sumas
už persiuntimo paslaugą,
galią,
patikimumo
kategoriją,
reaktyvinę
energiją,
naudojimosi
tinklais
ir
kitas
su

neatsiskaitymo atveju, ESO negauna
apmokėjimų
už
paslaugas,
kurias suteikė už praeitą mėnesį (t.y.
30 dienų) + 15 dienos einamojo mėn.
(už kurį sąskaitą dar neišrašyta). 30
dienų = 1x + 15 dienos = 0.5x (15/30).

Operatorius toliau teikia persiuntimo
paslaugą,
Operatorius
negauna
apmokėjimų
už
paslaugas,
kurias suteikė už praeitą mėnesį (t.y. 30
dienų) + atitinkamai 15 arba 30 dienų
einamojo mėn. (už kurį sąskaitą dar
neišrašyta). 30 dienų = 1x + 15 dienos
Sutarties 7.4.3 punktas išdėstytas taip: = 0.5x (15/30) nebuitinių vartotojų
„7.4.3 Operatorius pagal atveju, arba 1x +1x buitinių vartotojų
Tiekėjo būsimo mėnesio vartotojų atveju.
sąrašą įvertina Tiekėjo vartotojų
paskutinio pasibaigusio apskaitos Sutarties 7.4.2 punktas (pagal pakeistą
laikotarpio
istorinius
duomenis numeraciją) išdėstytas taip:
(elektros
energijos
kiekius,
„7.4.2 Operatorius pagal Tiekėjo
priskaitytas sumas už persiuntimo būsimo mėnesio vartotojų sąrašą
paslaugą,
galią,
patikimumo įvertina Tiekėjo vartotojų paskutinio
kategoriją,
reaktyvinę
energiją, pasibaigusio
apskaitos
laikotarpio
naudojimosi tinklais ir kitas su istorinius duomenis (elektros energijos
persiuntimu susijusias paslaugas), kiekius,
priskaitytas
sumas
už
pagal kuriuos apskaičiuoja Prievolių persiuntimo
paslaugą,
galią,
užtikrinimo priemonės. Gautai sumai patikimumo kategoriją, reaktyvinę
už elektros energiją taikomas energiją, naudojimosi tinklais ir kitas su
koeficientas
1,5.
Koeficientas persiuntimu susijusias paslaugas), pagal
nustatomas vieną kartą ir nėra kuriuos
apskaičiuoja
Prievolių
perskaičiuojamas, išskyrus atvejus, užtikrinimo priemonės. Gautai sumai
kai
pakeitus
šios
Sutarties už
elektros
energiją
taikomas
bendrąsias sąlygas būtų nustatytas koeficientas 1,5 (nebuitinių vartotojų
kitoks atsiskaitymo terminas.“
atveju) ir koeficientas 2 (buitinių
vartotojų
atveju).
Koeficientas
nustatomas vieną kartą ir nėra
perskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai
pakeitus šios Sutarties bendrąsias
sąlygas
būtų
nustatytas
kitoks
atsiskaitymo terminas.“
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persiuntimu
susijusias
paslaugas), pagal kuriuos
apskaičiuoja
Prievolių
užtikrinimo priemonės dydį.
Gautai sumai už elektros
energiją
taikomas
koeficientas 1,5 X, kai
gretimų
mėnesių
vartojimas didėja ir Y, kai
gretimų
mėnesių
vartojimas mažėja. X ir Y
koeficientus Operatorius
skelbia
viešai
ir
perskaičiuoja kas mėnesį.
35.

7.4.8. Prievolių
užtikrinimo priemonė
turi galioti per visą
Sutarties
galiojimo
laikotarpį,
įskaitant
visus
Sutarties
pratęsimus,
ir
ne
trumpiau
kaip
45
(keturiasdešimt
penkias) kalendorines
dienas
po Sutarties
galiojimo
pabaigos
datos.

Siūloma
sudaryti
neterminuotą
Sutartį,
o
garantijų
neterminuotų
rinkoje gali ir nebūti, todėl
reikėtų
adaptuoti
ir
apsiriboti,
kad prievolė
galioja Sutarties galiojimo
metu:
„7.4.8. Prievolių
užtikrinimo priemonė turi
galioti
arba
būti
atnaujinama, kad galiotų
per visą Sutarties galiojimo
laikotarpį, įskaitant visus
Sutarties pratęsimus, ir ne
trumpiau
kaip
45
(keturiasdešimt
penkias)
kalendorines
dienas
po
Sutarties galiojimo pabaigos

Atsižvelgta

Atsižvelgta

Žr. pastabos Nr. 34 vertinimą.

Žr. pastabos Nr. 34 vertinimą.

Sutarties 7.4.8 punktas išdėstytas taip:
„7.4.8. Prievolių
užtikrinimo
priemonė turi galioti arba būti
atnaujinama, kad galiotų per visą
Sutarties
galiojimo
laikotarpį,
įskaitant visus Sutarties pratęsimus, ir
ne trumpiau kaip 45 (keturiasdešimt
penkias) kalendorines dienas po
Sutarties galiojimo pabaigos datos.“

Sutarties 7.4.7 punktas (pagal pakeistą
numeraciją) išdėstytas taip:
„7.4.7. Prievolių
užtikrinimo
priemonė turi galioti arba būti
atnaujinama, kad galiotų visą Sutarties
galiojimo laikotarpį, įskaitant visus
Sutarties pratęsimus, ir ne trumpiau
kaip 45 (keturiasdešimt penkias)
kalendorines
dienas
nebuitinių
vartotojų atveju ir 60 (šešiasdešimt)
kalendorinių dienų buitinių vartotojų
atveju po Sutarties galiojimo pabaigos
datos.“
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datos.“
36.

37.

7.7. Prievolių
užtikrinimo priemonė
Operatoriui turi būti
pateikta Sutarties 7.4.5
punkte
nustatytais
terminais.
Tiekėjui
laiku
nepateikus
pakankamo
dydžio
Prievolių užtikrinimo
priemonės, Operatorius
Sutartyje
nustatyta
tvarka praneša Tiekėjui
apie
Sutarties
pažeidimą
bei
numatomą
Sutarties
nutraukimą
Sutarties
11.4 punkte numatyta
tvarka ir pagrindais.

11.4.2.2.
tais
atvejais, kai Tiekėjas
ilgiau
kaip
30
(trisdešimt)
kalendorinių
dienų
vėluoja apmokėti už
persiuntimo paslaugą;

Iš Sutarties nėra aišku, kas
nutiktų tuo atveju, jei su
Tiekėju būtų nutraukiama
Sutartis dėl to, kad Tiekėjas
nepateiktų
Operatoriui
priimtinos
prievolių
įvykdymo
užtikrinimo
priemonės. Manytina, kad
tokiu atveju Tiekėjo ir
Operatoriaus
sudaryta
Sutartis
turėtų
būti
nutraukiama dėl persiuntimo
dalyje, o Sutartis galiotų
likusia dalimi kiek tai susiję
jau su Tiekėjo ir Tiekėjo
vartotojo sudarytos elektros
energijos pirkimo pardavimo
sutarties vykdymu – t.y. kiek
reikalinga
Operatoriaus
funkcijų vykdymui pagal
sudaryta dviejų sutarčių
modelį.
Sutartis
neturėtų
būti
nutraukiama
iškart,
neinformavus
apie
tai
Tiekėjo, nes gali būti,
pavyzdžiui, klaida ar kitos
objektyvios priežastys, dėl
ko Tiekėjas gali net nežinoti,
kad
įmoka
nepasiekė
Operatoriaus:
„11.4.2.2.Operatoriui
raštu įspėjus Tiekėją prieš

Atsižvelgta
Sutarties 7.7 punktas išdėstytas taip:
„7.7.
Prievolių
užtikrinimo priemonė Operatoriui turi
būti pateikta Sutarties 7.4.5 punkte
nustatytais terminais. Tiekėjui laiku
nepateikus
pakankamo
dydžio
Prievolių užtikrinimo priemonės,
Operatorius Sutartyje nustatyta tvarka
praneša Tiekėjui apie Sutarties
pažeidimą bei numatomą Sutarties
nutraukimą persiuntimo paslaugų
dalyje Sutarties 11.4 punkte numatyta
tvarka ir pagrindais.“

Neatsižvelgta
Sutarties 11.4.2 p. numatyta, kad
Sutartis gali būti nutraukta, jei
Tiekėjas per Operatoriaus nustatytą
protingą terminą nepašalino Sutarties
pažeidimo, vienašaliu Operatoriaus
rašytiniu pranešimu, pateiktu Tiekėjui
prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių
dienų.

43

38.

11.7. Sutarties
galiojimo
termino
pabaiga ar Sutarties
nutraukimas dėl bet
kokių
priežasčių
nepanaikina
Tiekėjo
prievolės sumokėti už
persiuntimo paslaugą ir
(ar) kitas Operatoriaus
suteiktas
paslaugas,
netesybas (delspinigius)
bei kitus Sutartyje ar
teisės
aktuose
numatytus mokėjimus,
atlyginti
nuostolius,
atsiradusius
dėl
prievolių neįvykdymo
ar
netinkamo
įvykdymo.

5 (penias) darbo dienas tais
atvejais, kai Tiekėjas ilgiau
kaip
30
(trisdešimt)
kalendorinių dienų vėluoja
apmokėti už persiuntimo
paslaugą;“

Taigi,
Operatorius,
prieš
pasinaudodamas Sutartyje nustatyta
teise ją nutraukti, nustato protingą
terminą trūkumams pašalinti – toks
pranešimas atitinka įspėjimo turinį,
todėl papildomai tikslinti nuostatą
nėra poreikio.

Prievolės iki nutraukimo turi
būti įvykdytos ne tik Tiekėjo
(sumokėti),
bet
ir
Operatoriaus, pvz. pateikti
duomenis:
„11.7. Sutarties
galiojimo termino pabaiga ar
Sutarties nutraukimas dėl bet
kokių
priežasčių
nepanaikina
Tiekėjo
prievolės
sumokėti
už
persiuntimo paslaugą ir (ar)
kitas Operatoriaus suteiktas
paslaugas,
netesybas
(delspinigius)
bei
kitus
Sutartyje ar teisės aktuose
numatytus
mokėjimus,
atlyginti
nuostolius,
atsiradusius dėl prievolių
neįvykdymo ar netinkamo
įvykdymo, o taip pat
Operatoriaus
prievolių
Tiekėjui pateikti Tiekėjo
vartotojų
duomenis,
atlyginti
nuostolius,
atsiradusius dėl prievolių
neįvykdymo ar netinkamo

Neatsižvelgta

Atsižvelgta

Sutartimi
būtent
Operatorius
įsipareigoja
teikti
persiuntimo
paslaugą
(Tiekėjui/Tiekėjo
vartotojams).
Prievolių
teisės
požiūriu, Tiekėjas įgyja skolininko
statusą, o Operatorius – kreditoriaus,
todėl siūlytina atitinkama formuluotė,
atitinkanti teisinių santykių dalyvių
statusą.

Siekiant užtikrinti Sutarties šalių
interesų balansą, atsižvelgtina į tai, kad
nutraukus Sutartį, galimi atvejai, kai
Tiekėjai laikinai turėtų pagrįstą poreikį
gauti su Tiekėjo vartotojų duomenų
teikimu susijusias paslaugas, kiek tai
yra būtina sutartiniams santykiams tarp
Tiekėjo ir Tiekėjo vartotojų užbaigti,
todėl Sutarties 11.7 punktas išdėstytas
taip:
„11.7. Sutarties galiojimo termino
pabaiga ar Sutarties nutraukimas dėl bet
kokių priežasčių nepanaikina Tiekėjo
prievolės sumokėti už persiuntimo
paslaugą ir (ar) kitas Operatoriaus
suteiktas
paslaugas,
netesybas
(delspinigius) bei kitus Sutartyje ar
teisės aktuose numatytus mokėjimus,
atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl
prievolių neįvykdymo ar netinkamo
įvykdymo, o taip pat Operatoriaus
prievolių Tiekėjui tiek, kiek tai yra
būtina Tiekėjo ir Tiekėjo vartotojų
sutartiniams santykiams užbaigti.“

Kiti Operatoriaus įsipareigojimai yra
išvestiniai,
susiję
su
aukščiau
nurodytos paslaugos teikimu, todėl
tikslinti nuostatą nėra poreikio. Be to,
Sutarties nuostata niekaip neriboja
Tiekėjo teisės taikyti pažeistų teisių
gynimo būdus, numatytus kituose
teisės aktuose.
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įvykdymo.“
39.

40.

13.3. Tais
atvejais, kai Tiekėjas
pradeda
Tiekėjo
vartotojo įsiskolinimo,
nulemto Operatoriaus
veiksmų
(atlikto
perskaičiavimo),
išieškojimo
procesą
teismo ar arbitražo
tvarka,
Tiekėjas
inicijuoja Operatoriaus
įtraukimą
dalyvauti
procese
trečiuoju
asmeniu.

Atvejų sąrašas nėra baigtinis:
„13.3. Tais atvejais,
kai Tiekėjas pradeda Tiekėjo
vartotojo
įsiskolinimo,
nulemto
Operatoriaus
veiksmų (pavyzdžiui, atlikto
perskaičiavimo), išieškojimo
procesą teismo ar arbitražo
tvarka, Tiekėjas inicijuoja
Operatoriaus
įtraukimą
dalyvauti procese trečiuoju
asmeniu.“

Atsižvelgta

Duomenų
reglamentas:

Ne
visuomet
sutampa
Vartotojo objekto adresas su
kontaktiniu
Vartotojo
adresu, nes Vartotojas gali
turėti keletą objektų, bet
gyventi ir korespondenciją
priiminėti tik viename iš
objektų ir pan.
Siūlome
papildyti
kontaktinę
Vartotojo
informaciją
korespondencijos adresu bei
objekto valdytojo rekvizitais,
nes ne visuomet tas pats
asmuo nuomoja, valdo ar
prižiūri objektą:
„4.Šalys užtikrina,
kad šios Sutarties vykdymo

Atsižvelgta

mainų

4. Šalys
užtikrina, kad šios
Sutarties
vykdymo
tikslais nuolat keisis ir
nedelsiant
atnaujins
(esant pokyčiams) šią
Šalies
turimą
informaciją:
4.1. Tiekėjo
vartotojų
kontaktinė
informacija (telefono
numeris, elektroninio
pašto adresas);
4.2. objekto,

Sutarties 13.3 punktas išdėstytas taip:
„13.3. Tais atvejais, kai
Tiekėjas pradeda Tiekėjo vartotojo
įsiskolinimo, nulemto Operatoriaus
veiksmų
(pavyzdžiui,
atlikto
perskaičiavimo), išieškojimo procesą
teismo ar arbitražo tvarka, Tiekėjas
inicijuoja Operatoriaus įtraukimą
dalyvauti procese trečiuoju asmeniu.“

Duomenų mainų reglamento 4
punktas išdėstytas taip:
„4.Šalys užtikrina, kad šios
Sutarties vykdymo tikslais nuolat
keisis ir nedelsiant atnaujins (esant
pokyčiams)
šią
Šalies
turimą
informaciją:
4.1. Tiekėjo
vartotojų
kontaktinė
informacija
(telefono
numeris, elektroninio pašto adresas,
korespondencijos adresas);
4.2. objekto, kuriam teikiama
persiuntimo
paslauga,
teisėtas
valdytojas ar naudotojas (vardas,
pavardė, gimimo data arba juridinio
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41.

kuriam
teikiama
persiuntimo paslauga,
teisėtas valdytojas ar
naudotojas
(vardas,
pavardė, gimimo data).

tikslais nuolat keisis ir asmens duomenys) ir jo kontaktinė
nedelsiant atnaujins (esant informacija.“
pokyčiams) šią Šalies turimą
informaciją:
4.1. Tiekėjo
vartotojų
kontaktinė
informacija
(telefono
numeris, elektroninio pašto
adresas, korespondencijos
adresas);
4.2. objekto, kuriam
teikiama
persiuntimo
paslauga, teisėtas valdytojas
ar
naudotojas
(vardas,
pavardė, gimimo data arba
juridinio
asmens
duomenys) ir jo kontaktinė
informacija.“

8. Pasibaigus
ataskaitiniam
laikotarpiui, ne vėliau
kaip per 4 (keturias)
darbo
dienas
Operatorius
pateikia
Operatoriaus
apskaičiuotus duomenis
Tiekėjui apie Tiekėjo
vartotojams suteiktos
persiuntimo paslaugos
ir (ar) kitų paslaugų
apimtis.
Detalizuota
informacija
apie
Tiekėjo
vartotojams
suteiktos persiuntimo

Siekiant
maksimaliai
efektyviai
aptarnauti
vartotojus, būtina trumpinti
šiuo metu egzistuojančias
procedūras. Kadangi pagal
vienos sąskaitos modelį
pradžioje
Operatorius
suskaičiuos savo dalį už
persiuntimą ir tik vėliau
Tiekėjas pradės išrašinėti
sąskaitas, kas bus ženkliai
vėliau nei pagal dabar
egzistuojantį
modelį
(buitinių vartotojų atžvilgiu),
siūlome ir prašome ženkliai
trumpinti
duomenų

Neatsižvelgta
Siūlomas terminas nėra įmanomas dėl
techninių ir procesinių galimybių
Operatoriaus atliekamam duomenų
apdorojimui ir parengimui.
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paslaugos ir (ar) kitų
paslaugų apimtis bei
Tiekėjo mokėtiną sumą
pateikiama
Tiekėjui
Šalių susitarime dėl
informacinių
sistemų
naudojimo tvarkos ir
sąlygų nustatyta tvarka.

pateikimo
Tiekėjams
periodą. Ir tuo pačiu didinti
galutinį atsiskaitymo su
Operatoriumi terminą.
Atkreiptinas dėmesys, kad
Sutartyje Operatorius siekia,
kad sąskaitos jam būtų
apmokėtos 15 dieną, kai tuo
tarpu, pagal taip sudėliotus
terminus Tiekėjas gali būti
nepateikęs ar vartotojas dar
negavęs sąskaitos (ypač jei ji
keliauja paštu):
„8. Pasibaigus
ataskaitiniam laikotarpiui, ne
vėliau kaip per 4 (keturias)
2 (dvi) darbo dienas
Operatorius
pateikia
Operatoriaus apskaičiuotus
duomenis Tiekėjui apie
Tiekėjo
vartotojams
suteiktos
persiuntimo
paslaugos ir (ar) kitų
paslaugų
apimtis.
Detalizuota informacija apie
Tiekėjo
vartotojams
suteiktos
persiuntimo
paslaugos ir (ar) kitų
paslaugų apimtis bei Tiekėjo
mokėtiną sumą pateikiama
Tiekėjui Šalių susitarime dėl
informacinių
sistemų
naudojimo tvarkos ir sąlygų
nustatyta tvarka.“
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42.

12. Jei
randama
klaidų
Operatoriaus Tiekėjui
išrašytuose mokėjimo
dokumentuose
arba
Tiekėjo
Operatoriui
perduotuose
Tiekėjo
vartotojo deklaruotuose
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenyse,
Operatorius
juos
įvertina
ir
išrašo
patikslintą
mokėjimo
dokumentą.

Nėra apibrėžti terminai, per Neatsižvelgta
kiek
laiko
atliekamas
vertinimas
ir
sąskaitos Žr. pastabos Nr. 2 vertinimą.
tikslinimas bei kokiu būdu
apie
tai
informuojamas
Operatorius:
„12. Jei randama
klaidų Operatoriaus Tiekėjui
išrašytuose
mokėjimo
dokumentuose arba Tiekėjo
Operatoriui
perduotuose
Tiekėjo
vartotojo
deklaruotuose
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenyse, Tiekėjas apie
tai
elektroniniu
paštu
informuoja Operatorių ir
Operatorius juos ne vėliau
kaip per 2 (dvi) darbo
dienas įvertina ir sekančią
darbo
dieną
išrašo
patikslintą
mokėjimo
dokumentą.“.

43.

14. Nustatęs
didelės
apimties
elektros
energijos
kiekių perskaičiavimo
atvejus, Operatorius ne
vėliau kaip prieš 5
(penkias) darbo dienas
iki
kalendorinio
mėnesio
pradžios
informuoja apie tai

Turi būti detalizuojama
kokiais
būdais
ir
priemonėmis bei kam būtų
teikiama
ši
informacija
Tiekėjui:
„14. Nustatęs
didelės apimties elektros
energijos
kiekių
perskaičiavimo
atvejus,
Operatorius ne vėliau kaip

Neatsižvelgta
Kaip numatyta Sutarties 11.2 punkte,
už Sutarties vykdymą bus atsakingi
šalių paskirti įgalioti asmenys, todėl
bet
kokia
Sutartyje
numatyta
komunikacija vyks ir per įgaliotus
asmenis. Šiuo aspektu siūlomas
punkto
papildymas
laikytinas
pertekliniu.
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44.

Tiekėją.
Didelės
apimties
elektros
energijos
kiekiu
laikomas perskaičiuotas
elektros
energijos
kiekis,
viršijantis
įprastinį
objekto
suvartojimą
per
kalendorinį mėnesį, bet
ne mažesnis nei 20 000
kWh objektui.

prieš 5 (penkias) darbo
dienas
iki
kalendorinio Papildomai
mėnesio pradžios informuoja vertinimą.
apie tai Tiekėją ir jo
atsakingus
atstovus,
nurodytus priede Nr. 2.
Didelės apimties elektros
energijos kiekiu laikomas
perskaičiuotas
elektros
energijos kiekis, viršijantis
įprastinį objekto suvartojimą
per kalendorinį mėnesį, bet
ne mažesnis nei 20 000 kWh
objektui.“

16. Tiekėjui
pageidaujant
atlikti
Tiekėjo
vartotojo
objekto
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenų
nurašymą,
Tiekėjas Operatoriaus
informacinėmis
sistemomis arba raštu
vieną kartą per mėnesį
iki einamojo mėnesio
10 dienos formuoja
užduotį ir kreipiasi į
Operatorių, kuris: a)
esant iki 50 tikrinamų
objektų, ne vėliau kaip
per 10 (dešimt) darbo
dienų; b) esant iki 100
tikrinamų objektų, ne
vėliau kaip per 15

Esame
pastebėję,
kad
praktikoje esami terminai
susiję su rodmenų nurašymu
yra daug trumpesni nei čia
pateikiami ir siekia iki 5-6
darbo
dienų.
Tad
ir
liberalizavus elektros rinką,
neturėtų būti bloginamas
vartotojų aptarnavimas ar
ilginami terminai. Iš pateiktų
šiame
punkte
nurodytų
terminų galima suprasti, kad
pvz., gavus kliento užklausą
mėnesio 11 dieną, kai kuriais
mėnesiais
Operatorius
darbus atliktų po 46 dienų,
kas
yra
nelogiška
ir
nepagrįsti ilga, o taip pat
suvaržo Vartotojų teises.
Operatorius yra taip pat

žr.

pastabos

Nr.

2

Atsižvelgta iš dalies
Operatorius
neturi
galimybių
trumpinti nustatytų elektros apskaitos
prietaisų nurašymo terminų, nes kaip
ir kitus darbus, Operatorius privalo
juos planuoti iš anksto: suskirstyti
prašymus į atitinkamas grupes ir
nustatyti terminus bei resursus šiems
darbams atlikti. Net ir gavus pavienį
(kaip nurodyta siūlyme) tiekėjo
prašymą, toks prašymas įtraukiamas į
bendrą vykdytinų prašymų mastą ir
vykdomas kartu su kitais prašymais.
Intensyvėjant elektros energetikos
rinkos
vystymuisi
Operatorius
privalės išplėsti šių paslaugų apimtis,
todėl Operatorius negali įsipareigoti
įvykdyti
šių
užduočių
dar
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(penkiolika)
darbo
dienų; c) esant iki 200
tikrinamų objektų, ne
vėliau kaip per 25
(dvidešimt
penkias)
darbo dienas; d) esant
virš 200 tikrinamų
objektų – el. paštu ar
kitomis
informavimo
priemonėmis suderinus
atlikimo terminą su
Tiekėju, atlieka elektros
skaitiklio
rodmenų
nurašymą
ir
Operatoriaus
informacinėmis
sistemomis arba raštu
pateikia
duomenis
Tiekėjui.

rinkos dalyvis ir jo darbas
bei rezultatų siekimas turėtų
būti siejamas taip pat su
vartotojų
aptarnavimo
kokybės gerinimu. Todėl
negali eiliniai darbai būti
siejami su konkrečia (10 d.)
diena, o turi būti nuolatinis
procesas, nes Vartotojų
užklausos Tiekėjus pasiekia
kasdien.

ambicingesniais terminais.
Visgi suprantant tiekėjų lūkesčius ir
siekiant sudaryti kuo palankesnes ir
lankstesnes sąlygas šios paslaugos
teikimui,
siūlytina
pratęsti
aptariamame
punkte
nurodytą
prašymų priėmimo terminą iki 20
mėnesio dienos ir Duomenų mainų
reglamento 16 punktą išdėstyti taip:
„16. Tiekėjui pageidaujant
atlikti Tiekėjo vartotojo objekto
elektros apskaitos prietaisų rodmenų
nurašymą, Tiekėjas Operatoriaus
informacinėmis sistemomis arba raštu
vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau
negu iki 10 20 dienos, formuoja
užduotį ir kreipiasi į Operatorių, kuris:
a) esant iki 50 tikrinamų objektų, ne
vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo
dienų; b) esant iki 100 tikrinamų
objektų, ne vėliau kaip per 15
(penkiolika) darbo dienų; c) esant iki
200 tikrinamų objektų, ne vėliau kaip
per 25 (dvidešimt penkias) darbo
dienas; d) esant virš 200 tikrinamų
objektų – el. paštu ar kitomis
informavimo priemonėmis suderinus
atlikimo terminą su Tiekėju, atlieka
elektros skaitiklio rodmenų nurašymą
ir
Operatoriaus
informacinėmis
sistemomis arba raštu pateikia
duomenis Tiekėjui.“

Papildomai reikia atskirti
užduotis pagal masinius
užsakymus dėl kažkokios
priežasties (pvz., visuotinis
kainų keitimas metų gale ir
esant Tiekėjo pageidavimui),
nuo kasdienių vartotojų ir
Tiekėjų
kreipinių,
kai
suabejojama ar teisingai
rodomi skaitiklio rodmenys,
ar
nepadarė
vartotojas
klaidos deklaruodamas ir
pan. Tokie atvejai ir
kreipiniai
turėtų
būti
prioretizuojami ir nebūti
bendroje eilėje, o bendras
sprendimų terminas turėtų
būti trumpesnis ir sutapti su
perparametravimo terminais:
„16. Tiekėjui
pageidaujant atlikti Tiekėjo
vartotojo objekto elektros
apskaitos prietaisų rodmenų Kartu pažymėtina, kad kiekvieno
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nurašymą,
Tiekėjas
Operatoriaus informacinėmis
sistemomis
arba
raštu
kreipiasi į Operatorių,
kuris atlieka prašomas
užduoti ne vėliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas.
16.1. Esant
vienkartiniams
Tiekėjo
vartotojų
kreipiniams
vieną kartą per mėnesį iki
einamojo mėnesio 10 dienos
formuoja užduotį ir kreipiasi
į Operatorių, kuris: a) esant
Tiekėjo kreipiniui iki 50
tikrinamų objektų, ne vėliau
kaip per 5 (penkias) 10
(dešimt) darbo dienas; b)
esant kreipiniui iki 100
tikrinamų objektų, ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) 15
(penkiolika) darbo dienų; c)
esant kreipiniui iki 200
tikrinamų objektų, ne vėliau
kaip per 15 (penkiolika) 25
(dvidešimt penkias) darbo
dienųas; d) esant kreipiniui
virš 200 tikrinamų objektų –
el.
paštu
ar
kitomis
informavimo priemonėmis
suderinus atlikimo terminą
su Tiekėju, atlieka elektros
skaitiklio rodmenų nurašymą
ir
Operatoriaus
informacinėmis sistemomis

mėnesio pabaigoje Operatorius pats
vykdo elektros energijos apskaitos
prietaisų nurašymą elektros energijos
nuostolių
valdymui
užtikrinti
(balansavimui
ir
ataskaitinio
laikotarpio uždarymui). Atnaujintus
duomenis apie faktinius elektros
energijos apskaitos prietaisų rodmenis
Operatorius teikia Tiekėjui Sutartyje
nustatyta tvarka (žr. pastabos Nr. 9
vertinimą).
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arba raštu pateikia duomenis
Tiekėjui.“
45.

19. Prašydamas
nutraukti ar apriboti
elektros
energijos
persiuntimą
Tiekėjo
vartotojui Tiekėjas ne
vėliau kaip prieš 5
(penkias) darbo dienas
iki elektros energijos
persiuntimo
nutraukimo
ar
apribojimo
Tiekėjo
vartotojo
objektui
dienos
apie
tai
informuoja Operatorių.

Juridinių vartotojų atveju šį
punktą
būtų
prašymas
papildyti numatant galimybę
neišlaikyti nurodyto termino,
nes
priklausomai
nuo
vartotojo skolos dydžio ir
situacijos sprendimai gali
būti priimami labai greitai ir
veiksmai atlikti turi būti
nedelsiant,
kad
nebūtų
patiriamos blogos Tiekėjo
skolos:
„19. Prašydamas
nutraukti ar apriboti elektros
energijos
persiuntimą
Tiekėjo vartotojui Tiekėjas
ne vėliau kaip prieš 5
(penkias) darbo dienas iki
elektros
energijos
persiuntimo nutraukimo ar
apribojimo Tiekėjo vartotojo
objektui dienos apie tai
informuoja
Operatorių.
Prašymas nutraukti ar
apriboti elektros energijos
persiuntimą nebuitiniams
Tiekėjo vartotojams gali
būti
pateikiamas
ir
trumpesniais terminais.“

Neatsižvelgta
Šiuo metu galiojančių Elektros
energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklių 144 punkte numatyta, kad
<..>
Nepriklausomas
tiekėjas,
prašydamas operatoriaus nutraukti
elektros energijos tiekimą vartotojui,
privalo būti tinkamai informavęs
vartotoją apie galimą elektros
energijos nutraukimą, kaip tai
įpareigoja Taisyklių 142 punktas, ir
pateikti
atitinkamą
prašymą
operatoriui ne vėliau kaip prieš
5 darbo dienas iki atjungimo. Elektros
energijos tiekimo nutraukimo prašymą
tiekėjas gali atšaukti ne vėliau nei
likus 1 darbo dienai iki nutraukimo
įvykdymo.”
Pažymėtina, kad EETNT ir sutartyje
nurodytas 5 darbo dienų terminas nėra
savitikslis – jis skirtas užtikrinti, kad
operatorius suspės tinkamai pasiruošti
ir užtikrins saugų elektros energijos
persiuntimo nutraukimą ar apribojimą.
Persiuntimo nutraukimas susijęs ne tik
su paties apskaitos prietaiso atjungimu,
bet atskirais atvejais - ir su pačios oro
linijos atjungimu nuo likusio elektros
energijos tinklo. Šiems darbams atlikti
reikia pasitelkti skirtingus ESO
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padalinius ir organizuoti jų tarpusavio
darbą, kas yra imlu laikui. Todėl net ir
šiuo metu nustatytas ir taikomas
terminas yra iššūkis Operatoriui.
Kaip matyti iš praktikos, elektros
energijos persiuntimo nutraukimas
dažnai pasitelkiama kaip priemonė
paskatinti vartotojus panaikinti savo
įsiskolinimus tiekėjui. Operatoriaus
darbuotojams nuvykus į vartotojo
objektą paaiškėja, kad vartotojas,
gavęs tokį įspėjimą, skolą panaikino, ir
todėl poreikio nutraukti elektros
energijos persiuntimą nėra.
Nors EETNT ir numato, kad elektros
energijos persiuntimas galimas esant
vartotojo
įsikolinimams,
tačiau
sistemiškai vertinant persiuntimo
nutraukimo ir apribojimo institutą,
manytina, kad tai yra kraštutinė
priemonė
siekiant
apsaugoti
operatoriaus ar tiekėjo interesus. Todėl
operatorius, kaip skirstomojo tinklo
valdytojas, neturėtų tapti tiekėjo ir
vartotojo
tarpusavio
prievolių
įvykdymo garantu, o pirminė paskata
susigražinti skolą turėtų kilti būtent iš
tiekėjo. Tam tiekėjas gali taikyti
įvairias priemones – reikalauti
išankstinio apmokėjimo, prieš sudarant
sutartį reikalauti pateikti atitinkamą
prievolių
įvykdymo
užtikrinimo
priemonę ir pan.
Dėl nurodytų
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priežasčių tiekėjas turėtų atsakingai
vertinti prašymo nutraukti elektros
energijos
persiuntimą
vartotojui
pateikimo būtinybę.
46.

20. Tiekėjas,
pateikdamas prašymą
dėl elektros energijos
persiuntimo
nutraukimo
ar
apribojimo, patvirtina,
kad Tiekėjo vartotojas
buvo
tinkamai,
vadovaujantis
atitinkamų teisės aktų
nuostatomis, įspėtas dėl
galimo
persiuntimo
nutraukimo
ar
apribojimo.
Prašymą
nutraukti ar apriboti
elektros
energijos
tiekimą Tiekėjas gali
atšaukti ne vėliau nei
likus 1 (vienai) darbo
dienai iki nutraukimo
įvykdymo.
Tiekėjui
pateikus
prašymą
atšaukti
persiuntimo
nutraukimą
Tiekėjo
vartotojo
objekte
nesilaikant
aukščiau
nurodytų terminų, tai
yra
planuotą

Nėra aišku kokiu būdu ir
forma Tiekėjas pateikdamas
prašymą turi patvirtinti, kad
Tiekėjo vartotojas buvo
tinkamai įspėtas dėl galimo
nutraukimo ar apribojimo:
„20. Tiekėjas,
pateikdamas prašymą dėl
elektros
energijos
persiuntimo nutraukimo ar
apribojimo,
prašyme
patvirtina,
kad
Tiekėjo
vartotojas buvo tinkamai,
vadovaujantis
atitinkamų
teisės aktų nuostatomis,
įspėtas
dėl
galimo
persiuntimo nutraukimo ar
apribojimo.
Prašymą
nutraukti ar apriboti elektros
energijos tiekimą Tiekėjas
gali atšaukti ne vėliau nei
likus 1 (vienai) darbo dienai
iki nutraukimo įvykdymo.
Tiekėjui pateikus prašymą
atšaukti
persiuntimo
nutraukimą Tiekėjo vartotojo
objekte nesilaikant aukščiau
nurodytų terminų, tai yra
planuotą nutraukimo dieną,
Operatorius
neprisiima

Atsižvelgta
Duomenų mainų reglamento 20
punktas išdėstytas taip:
„20. Tiekėjas, pateikdamas
prašymą dėl elektros energijos
persiuntimo
nutraukimo
ar
apribojimo, prašyme patvirtina, kad
Tiekėjo vartotojas buvo tinkamai,
vadovaujantis atitinkamų teisės aktų
nuostatomis, įspėtas dėl galimo
persiuntimo
nutraukimo
ar
apribojimo. Prašymą nutraukti ar
apriboti elektros energijos tiekimą
Tiekėjas gali atšaukti ne vėliau nei
likus 1 (vienai) darbo dienai iki
nutraukimo
įvykdymo.
Tiekėjui
pateikus prašymą atšaukti persiuntimo
nutraukimą Tiekėjo vartotojo objekte
nesilaikant
aukščiau
nurodytų
terminų, tai yra planuotą nutraukimo
dieną,
Operatorius
neprisiima
atsakomybės dėl nuostolių atsiradimo,
jeigu tokiu atveju Tiekėjo prašymą
nutraukti
persiuntimą
Tiekėjo
vartotojo objektui Operatorius bus
įvykdęs.“
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47.

nutraukimo
dieną,
Operatorius neprisiima
atsakomybės
dėl
nuostolių atsiradimo,
jeigu
tokiu
atveju
Tiekėjo
prašymą
nutraukti persiuntimą
Tiekėjo
vartotojo
objektui
Operatorius
bus įvykdęs.

atsakomybės dėl nuostolių
atsiradimo, jeigu tokiu atveju
Tiekėjo prašymą nutraukti
persiuntimą
Tiekėjo
vartotojo
objektui
Operatorius bus įvykdęs.“

22. Operatorius
turi
teisę nenutraukti ar
neapriboti
elektros
energijos persiuntimo
Tiekėjo prašymu, jei
toks elektros energijos
persiuntimo
tiekimo
nutraukimas
ar
apribojimas
pažeistų
trečiųjų
asmenų,
turinčių teisę naudoti
objektą, interesus arba,
jeigu
Operatoriaus
turimais duomenimis
dėl objekto, į kurį
Tiekėjas
prašo
nutraukti
elektros
energijos persiuntimą,
nuosavybės, valdymo ir
(ar)
disponavimo
vyksta ginčai.

Operatoriaus
teisė
nenutraukti tiekimo galima
tik tuomet, jei tokius
ribojimus detalizuoja teisės
aktai, bet ne ši sutartis.
Praktikoje pasitaiko atvejų,
kai Operatorius neatjungia
nurodytų objektų ir tai ne
visuomet būna objektyvūs
kriterijai,
tačiau
nenutraukimo rizika tenka
Tiekėjui, o kai kada ir
Vartotojui
(pavyzdžiui,
skyrybų arba bendraturčių
ginčuose).
Apie bet kokį Operatoriaus
atsisakymą turi būti pranešta
Tiekėjui ir turi būti pateiktas
pagrįstas
atsisakymo
pagrindas.
Jei

toks

Operatoriaus

Atsižvelgta iš dalies
Operatorius
neturi
galimybės
informuoti Tiekėją apie prašymo
nevykdymą iki tokio sprendimo
priėmimo, nes toks sprendimas
priimamas
tik
tuomet,
kai
Operatoriaus darbuotojas nuvyksta į
Vartotojo objektą vykdyti atjungimo
ir nustato bei atlieka aptariamoje
Sutarties sąlygoje nurodytų aplinkybių
vertinimą.
Duomenų mainų reglamento 22
punktas išdėstytas taip:
„22. Operatorius turi teisę
nenutraukti ar neapriboti elektros
energijos persiuntimo Tiekėjo ir (ar)
Tiekėjo vartotojo ar Vartotojo
objekto savininko prašymu, jei toks
elektros energijos persiuntimo tiekimo
nutraukimas ar apribojimas pažeistų
trečiųjų asmenų, turinčių teisę naudoti
objektą,
interesus
arba,
jeigu
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netinkamas veikimas (pvz.
paaiškėja,
kad
nebuvo
tinkamas
pagrindas
neatjungti) ar neveikimas
sukeltų Tiekėjo tiesioginius
nuostolius, šie turėtų būti
atlyginami Tiekėjui ir (ar)
vartotojui
kaip
nulemti
Operatoriaus
netinkamo
funkcijų vykdymo.
Siūlomas pakeitimas:
„22.
Operatorius
turi
teisę
nenutraukti ar neapriboti
elektros
energijos
persiuntimo Tiekėjo ir (ar)
Vartotojo
ar
objekto
savininko prašymu, jei toks
elektros
energijos
persiuntimo
tiekimo
nutraukimas ar apribojimas
pažeistų trečiųjų asmenų,
turinčių
teisę
naudoti
objektą, interesus arba, jeigu
Operatoriaus
turimais
duomenimis dėl objekto, į
kurį Tiekėjas prašo nutraukti
elektros
energijos
persiuntimą,
nuosavybės,
valdymo ir (ar) disponavimo
vyksta
ginčai.
Visais
atvejais, kai Operatorius
ketina
nenutraukti
ar
neapriboti
elektros

Operatoriaus turimais duomenimis dėl
objekto, į kurį Tiekėjas prašo
nutraukti
elektros
energijos
persiuntimą, nuosavybės, valdymo ir
(ar) disponavimo vyksta ginčai. Visais
atvejais apie neįvykdytą Tiekėjo ir
(ar) Tiekėjo vartotojo prašymą
Operatorius per 1 (vieną) darbo
dieną
informuoja
Tiekėją
pateikdamas
tokio
sprendimo
motyvus bei priežastis.“
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energijos
persiuntimo,
prieš priimdamas galutinį
sprendimą apie tai turi
raštu informuoti Tiekėją
bei jam pateikti tokio
sprendimo motyvus bei
priežastis.“
48.

25. Tais atvejais, kai
esamas
Tiekėjo
vartotojas keičia tarifo
planą tokiu, kuomet yra
būtina
pakeisti
/
perparametruoti
elektros skaitiklį ar jo
skales į kitas, Tiekėjas
informacinių sistemų
pagalba arba raštu
vieną kartą per mėnesį
iki einamojo mėnesio
10 dienos formuoja
užduotį ir kreipiasi į
Operatorių, kuris: a)
esant iki 50 objektų, ne
vėliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas;
b) esant iki 100
objektų, ne vėliau kaip
per 10 (dešimt) darbo
dienų; c) esant iki 200
objektų, ne vėliau kaip
per 15 (penkiolika)
darbo dienų; d) esant

Esame
pastebėję,
kad
praktikoje esami terminai
susiję
su
Operatoriaus
veiksmais keičiant tarifų
planą yra daug trumpesni nei
čia pateikiami ir siekia
vidutiniškai apie 3-8 darbo
dienų. Tad, liberalizavus
elektros rinką, neturėtų būti
bloginamas
vartotojų
aptarnavimas ar ilginami
terminai. Iš pateiktų šiame
punkte nurodytų terminų
galima
suprasti,
kad,
pavyzdžiui, gavus kliento
užklausą mėnesio 11 dieną,
kai
kuriais
mėnesiais
Operatorius darbus atliktų po
36 dienų, kas yra nelogiškas
bei nepagrįstai ilgas terminas
bei riboja vartotojų teises.
Operatorius yra taip pat
rinkos dalyvis ir jo darbas
bei rezultatų siekimas turėtų
būti siejamas taip pat su
vartotojų
aptarnavimo
kokybės gerinimu. Todėl

Atsižvelgta iš dalies

Atsižvelgta iš dalies

Žr. pastabos Nr. 44 vertinimą.

Žr. pastabos Nr. 22 vertinimą.

Duomenų mainų reglamento 25
punktas išdėstytas taip:
„25.
Tais
atvejais, kai esamas Tiekėjo vartotojas
keičia tarifo planą tokiu, kuomet yra
būtina pakeisti / perparametruoti
elektros skaitiklį ar jo skales į kitas,
Tiekėjas informacinių sistemų pagalba
arba raštu vieną kartą per mėnesį iki
einamojo mėnesio 10 20 dienos
formuoja užduotį ir kreipiasi į
Operatorių, kuris: a) esant iki 50
objektų, ne vėliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas; b) esant iki 100 objektų,
ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo
dienų; c) esant iki 200 objektų, ne
vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo
dienų; d) esant virš 200 objektų – el.
paštu ar kitomis informavimo
priemonėmis
suderinus
atlikimo
terminą su Tiekėju, pakeičia /
perparametruoja elektros skaitiklį ar
jo skales į kitas ir informacinių
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virš 200 objektų – el.
paštu
ar
kitomis
informavimo
priemonėmis suderinus
atlikimo terminą su
Tiekėju, pakeičia /
perparametruoja
elektros skaitiklį ar jo
skales į kitas ir
informacinių sistemų
pagalba arba raštu
pateikia
duomenis
Tiekėjui.

negali eiliniai darbai siejami
su konkrečia (10 d.) diena,
nes
sutarčių
sudarymo
procesas vyksta bei klientų
užklausos Tiekėjus pasiekia
kasdien.
Papildomai reikia atskirti
Tiekėjų kreipiniu pagal
masinius užsakymus dėl
kažkokios priežasties (pvz.,
visuotinis sutarčių keitimas
metų gale ir esant Tiekėjo
pageidavimui),
nuo
kasdienių klientų ir Tiekėjų
kreipinių. Tokie atvejai ir
kreipiniai
turėtų
būti
prioretizuojami ir nebūti
bendroje eilėje, o bendras
sprendimų terminas turėtų
būti mažesnis ir sutapti su
rodmenų
nurašymo
terminais:
„25. Tais atvejais,
kai
esamas
Tiekėjo
vartotojas keičia tarifo planą
tokiu, kuomet yra būtina
pakeisti / perparametruoti
elektros skaitiklį ar jo skales
į kitas, Tiekėjas informacinių
sistemų pagalba arba raštu:
25.1. esant
pavieniams
Tiekėjo
vartotojų
kreipiniams
kreipiasi į Operatorių,

sistemų pagalba arba raštu pateikia
duomenis Tiekėjui. Per vieną
ataskaitinį laikotarpį Tiekėjas gali
pateikti ne daugiau kaip 500
prašymų
Operatoriui.“
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kuris atlieka prašomas
užduoti ne vėliau kaip per
3 (tris) darbo dienas.
25.2. esant
vienkartiniams masiniams
kreipiniams vieną kartą
per mėnesį iki einamojo
mėnesio 10 dienos formuoja
užduotį ir kreipiasi į
Operatorių, kuris: a) esant
kreipiniui iki 50 objektų, ne
vėliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas; b) esant
kreipiniui iki 100 objektų,
ne vėliau kaip per
10
(dešimt) darbo dienų; c)
esant kreipiniui iki 200
objektų, ne vėliau kaip per
15 (penkiolika) darbo dienų;
d) esant kreipiniui virš 200
objektų – el. paštu ar kitomis
informavimo priemonėmis
suderinus atlikimo terminą
su Tiekėju, pakeičia /
perparametruoja
elektros
skaitiklį ar jo skales į kitas ir
informacinių
sistemų
pagalba arba raštu pateikia
duomenis Tiekėjui.“
49.

26. Už
elektros
apskaitos
prietaiso
skalės/tarifo
keitimą
Tiekėjas
apmokestinamas teisės

Šiuo metu galiojantys teisės
aktai nenumato Operatoriui
teisės apmokestinti tarifo
keitimo paslaugos ir tai šiuo
metu nėra taikoma.

Neatsižvelgta

Atsižvelgta iš dalies

Operatorius
neturi
galimybės Žr. pastabos Nr. 22 vertinimą.
nustatyti, kieno iniciatyva (Tiekėjo ar
Tiekėjo
vartotojo)
keičiamas
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aktų nustatyta tvarka.

tarifas/tarifų planas, todėl siūlymas
Jei ketinama vykdyti Tiekėjų nėra korektiškas.
apmokestinimą, tai galima
svarstyti tik apie tokį, kai Šiuo metu galiojanti AB „Energijos
Tiekėjas inicijuoja vartotojo skirstymo
operatorius“
elektros
plano keitimą ir tik tuomet, energijos persiuntimo paslaugos kainų
jei vartotojas kreipiasi dėl to ir jų taikymo tvarka kainų nustato, kad
anksčiau nei suėjo dabar „Elektros
energijos
persiuntimo
taikomas 12 mėn. laikotarpis paslaugos tarifas ir (ar) tarifo planas
taikomas
ne
trumpiau
kaip
Pastebėtina, kad bet kokie iki 12 kalendorinių mėnesių ir gali būti
šiol buvusių nemokamų keičiamas ne anksčiau kaip praėjus
paslaugų
apmokestinimai 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ir
diskredituoja elektros rinkos (ar) tarifo plano taikymo dienos.
liberalizavimo procesą ir Reikalavimas keisti tarifą ir (ar)
Tiekėjų reputaciją ir galėtų tarifo planą ne anksčiau kaip praėjus
būti apmokestinamas tik 12 mėnesių netaikomas, jei vartotojas
tuomet, kai bus priimti ir tarifą ir (ar) tarifo planą pageidauja
patvirtinti atitinkami teisės pakeisti per 2 mėnesius po jam
aktai, kainos bei tarifai:
taikomų persiuntimo paslaugos kainų
„26. Už
elektros pakeitimo“ (tvarkos 26 ir 28 p.).
apskaitos
prietaiso Turint omenyje rinkoje vyksiančius
skalės/tarifo
keitimą pokyčius (prasidėsiantį dereguliavimą
Tiekėjas
apmokestinamas ir intensyvėsiantį tiekėjų keitimą),
teisės aktų nustatyta tvarka, Operatorius šiuo metu svarsto tarifų/
tik tuomet kai elektros tarifų plano keitimo tvarkos pokyčius,
apskaitos
prietaiso kurie galėtų veikti suderinus juos su
skalės/tarifo
keitimą Valstybine energetikos reguliavimo
inicijuoja Tiekėjas.“
taryba. Su priimtais sprendimais
Tiekėjai bus supažindinti artimiausiu
metu.
Kartu pastebėtina, kad Valstybinės
energetikos reguliavimo taryba gali
priimti sprendimus, susijusius minėtų
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tarifų/tarifų planų keitimu (12 mėn.
taisyklės taikymu) ir papildomų
paslaugų įkainių dydžių nustatymu
(EEĮ 9 str. 3 d. 20 p.), tačiau
neapspręstų apmokestinimo tvarkos,
tai yra nenustatytų prievolės mokėti
įkainį konkrečiam subjektui. Šiuos
aspektus nustato (turi nustatyti) teisės
aktai.
Kaip numatyta Sutarties 1.4 p.,
Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatoms,
reglamentuojančioms
šioje Sutartyje nustatytus Šalių
teisinius santykius ir iš jų kylančias
Šalių teises bei pareigas, pasikeitus
taip, kad šios Sutarties sąlygos
neatitinka teisės aktų nuostatų, Šalių
tarpusavio santykiams, teisėms ir
pareigoms taikomos pasikeitusių
teisės aktų nuostatos.
50.

Sutartis bus taikoma ir tiems
atvejams, kai Vartotojas yra
gaminantis vartotojas, tačiau
Sutartyje nėra apibrėžta koks
Operatoriaus ir Tiekėjo
santykis
taikomas
šių
vartotojų atžvilgiu, kokios
taikomos tarpusavio santykio
sąlygos,
kaip
vyks
pasinaudojimo
tinklais
mokesčio pasirinkimas ir
kaip apie jo taikymą bus
informuojamas
Tiekėjas,

Atsižvelgta iš dalies
Pagal Elektros energetikos įstatymo 2
str. 9 d., gaminantis vartotojas
apibrėžiamas kaip elektros energijos
vartotojas ar kitas asmuo, gaminantys
elektros energiją iš atsinaujinančių
išteklių elektros energijos gamybos
įrenginiuose, valdomuose nuosavybės
teise ar kitais teisėtais pagrindais,
savo reikmėms ir ūkio poreikiams
tenkinti ir turintys teisę pagamintą, bet
savo reikmėms ir ūkio poreikiams
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kaip keičiamasis informacija nesuvartotą elektros energiją patiekti į
ir kokia informacija bus elektros tinklus Lietuvos Respublikos
pateikia sąskaitose.
atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymo nustatyta tvarka.
Papildyti Sutartį gaminančio
vartotojo
santykių Be kita ko, pagal Elektros energijos
detalizavimu, o būtent, dėl tiekimo ir naudojimo taisyklių 2
pasinaudojimo
tinklais punktą, gaminantiems vartotojams
mokesčio ir informacijos taikomos vartotojų santykius su
mainų.
tiekėjais
bei
operatoriais
reglamentuojančios
Taisyklių
nuostatos.
Atitinkamai, manytina, kad poreikio
reikšmingai pildyti Sutarties nuostatas
nėra, išskyrus Duomenų mainų
reglamento
25
punktą,
kuris
išdėstomas taip:
„25. Tais
atvejais, kai esamas Tiekėjo vartotojas
keičia tarifo planą tokiu, kuomet yra
būtina pakeisti / perparametruoti
elektros skaitiklį ar jo skales į kitas, ir
(arba) keičia atsiskaitymo būdą už
naudojimosi
elektros
tinklais
paslaugas, Tiekėjas informacinių
sistemų pagalba arba raštu vieną kartą
per mėnesį iki einamojo mėnesio 10
dienos formuoja užduotį ir kreipiasi į
Operatorių, kuris: a) esant iki 50
objektų, ne vėliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas; b) esant iki 100 objektų,
ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo
dienų; c) esant iki 200 objektų, ne
vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo
dienų; d) esant virš 200 objektų – el.
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paštu ar kitomis informavimo
priemonėmis
suderinus
atlikimo
terminą su Tiekėju, pakeičia /
perparametruoja elektros skaitiklį ar
jo skales į kitas ir informacinių
sistemų pagalba arba raštu pateikia
duomenis Tiekėjui.”
UAB „Imlitex“ 2020 m. balandžio 30 d. (el. laiškas)
51.

ATSISKAITYMO
TERMINAS
Iki
kiekvieno
kalendorinio mėnesio,
einančio po ataskaitinio
laikotarpio,
15
(penkioliktos) dienos.

Pernelyg
trumpas Neatsižvelgta
atsiskaitymo
laikotarpis
neatitinkantis
rinkoje Žr. pastabos Nr. 1 vertinimą.
egzistuojančios
praktikos.
Sutartyje
numatytas
atsiskaitymas
už
komercinius klientus iki kito
mėnesio 15 dienos. Tiekėjai
verslo klientams suteikia
mokėjimų atidėjimus nuo 30
dienų
iki
90
dienų.
Atsižvelgiant
į
tai,
mažiesiems tiekėjams reikės
skolintis apyvartines lėšas
tam, kad atsiskaitytų su
ESO,
nes
komerciniai
klientai atsiskaitys su tiekėju
gerokai vėliau. Dėl trumpų
atsiskaitymo terminų ir
griežtų
sutarties
sąlygų
mažiesiems tiekėjams yra
didesnė
rizika
sulaukti
sankcijų dėl netinkamo
Sutarties sąlygų vykdymo.

Atsižvelgta
Žr. pastabos Nr. 1 vertinimą.
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Tokia Sutarties sąlygą yra
naudinga
dideliems
tiekėjams, kurie disponuoja
didelėmis apyvartinių lėšų
sumomis
ir
kuriems
trumpesnis
atsiskaitymo
terminas su ESO nesukels
sunkumų.
52.

7.3.
Sutarties
galiojimo
laikotarpiu
minimalus
Prievolių
užtikrinimo priemonės
dydis - 100 000 (šimtas
tūkstančių) EUR.

Nustatyta garantijos suma
yra ekonomiškai nepagrįsta.
Visų
pirma
Sutartimi
nustatoma
minimali
garantijos suma 100 tūkst.
Eur. Mažiesiems tiekėjams ši
suma gali būti per didelė
pagal klientų skaičių ir
piniginius srautus. Kaip
pavyzdžiui
klientų
„krepšelis“ sudaro apie 5000
Eur, ši suma yra dauginama
X2, bet negali būti mažesnė
kaip 100 tūkst. Eur. Tokiu
būdu mažiesiems tiekėjams
trukdoma konkuruoti su
didžiaisiais
tiekėjais.
Sutarties sąlygos, kurios nėra
ekonomiškai pagrįstos ir
sukelia
papildomus
įsipareigojimus
tiekėjams
turėtų būti argumentuotos.
Šiai dienai nėra aišku kodėl
nustatyta
būtent
tokia
minimali garantijos suma
visiems
tiekėjams

Atsižvelgta iš dalies

Atsižvelgta

Sutartyje
nustatyta
minimali
garantijos suma atitinka tiekėjų ir
paslaugų teikėjų tarpusavio santykių
organizavimo praktiką, todėl negali
būti
laikoma
pažeidžiančia
konkurencines sąlygas.

Atsižvelgiant į viešiosios diskusijos
metu
pateiktus
komentarus
ir
nuogąstavimus ir įvertinus tai, kad
rinkos intensyvėjimo proceso pradžioje
Tiekėjų turimų klientų kiekiai bei
apyvarta galimai bus nedidelė ir
siekiant sudaryti paskatas aktyvesniam
rinkos veikimui, manytina, kad
Sutartyje nustatyta žemutinė prievolių
įvykdymo
užtikrinimo
priemonės
sumos riba galėtų būti mažinama,
tačiau išlaikoma tokio dydžio, kad
užtikrintų bent minimalų finansinio
Tiekėjų pajėgumo vertinimą, kuris
išduodant leidimus nepriklausomo
elektros energijos tiekimo veiklai
vykdyti nėra atliekamas. Šiuo tikslu
Sutarties 7.3 punktas išdėstytas taip:
„7.3. Sutarties galiojimo
laikotarpiu
minimalus
Prievolių
užtikrinimo priemonės dydis – 100 000
10 000 (šimtas dešimt tūkstančių)
Eur.“

Kaip numatyta Elektros energetikos
įstatymo 41 str., jeigu tiekėjai nėra
balansavimo energijos tiekėjai, jie
privalo sudaryti balansavimo elektros
energijos pirkimo-pardavimo sutartis
su kitu, atitinkamą sutartį su
perdavimo sistemos operatoriumi
turinčiu,
balansavimo
energijos
tiekėju. Pagal Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos 2019 m. birželio
27 d. nutarimu Nr. O3E-218
suderintas LITGRID AB parengtos
Disbalanso
pirkimo-pardavimo
sutarties standartinių sąlygų nuostatas,
sutarties
galiojimo
laikotarpiu
nustatoma
minimali
prievolių
įvykdymo užtikrinimo prievolės suma
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nepriklausomai nuo klientų
skaičiaus
ir
apyvartos
dydžio,
nepagrįstas
ir
koeficiento
dydis.
Pažymėtina, kad garantijos
suma visą sutarties laikotarpį
yra
koreguojama
(kas
mėnesį) pagal tiekėjo klientų
elektros
energijos
persiuntimo kiekius, taigi
nėra racionalu garantijos
sumą dauginti iš koeficiento
2, ar juo labiau nustatyti 100
tūkst. minimalią garantijos
sumą.

– 100 tūkst. Eur.
Pažymėtina, kad Sutartyje nustatyta
minimali garantijos suma padengia
vos 1,36 mln. kWh (vertinant 2020 m.
buitinių vartotojų kainomis, tai yra
skaičiuojant, kad buitinis vartotojas už
persiuntimo paslaugą su VIAP moka
7,4 ct/kWh su PVM). Atitinkamai,
vertinant
planuojamus
pokyčius
rinkoje
dėl
prasidėsiančio
dereguliavimo proceso (kai I-uoju
etapu į nereguliuojamą rinką išeis
vartotojai, suvartojantys daugiau kaip
5000 kWh/metus, kur vartotojų
suvartojimo
vidurkis yra apie
700kWh/mėn.), tai 100 tūkst. garanto
suma padengtų tik maždaug 1900
buitinių vartotojų vartojamos elektros
energijos kiekio. Pažymėtina, kad
nebuitinių
vartotojų
atveju
suvartojami elektros energijos kiekiai
ir, atitinkamai, persiuntimo paslaugos
teikimo bei VIAP apimtys, yra kur kas
reikšmingesnio dydžio ir minimaliai
garanto
sumai
padengti
nepriklausomam tiekėjui gali reikėti
turėti vos vieną arba kelis nebuitinius
klientus.

Nustačius mažesnį minimalų prievolių
įvykdymo užtikrinimo priemonės dydį,
atitinkamai mažėja rizika, susijusi su
banko
ar
draudimo
bendrovės
pajėgumu išmokėti pagal išduotą
garantiją. Todėl Sutarties sąlygos dėl
banko ar draudimo bendrovių ilgalaikio
skolinimosi
reitingų
reikalavimų
atitinkamai koreguojamos:
„7.1.2.1.1. banko garantiją Tiekėjas pateikia Operatoriui pagal
nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles
išduotą besąlyginę neatšaukiamą pirmo
pareikalavimo
garantiją,
išduotą
Lietuvos Respublikoje ar kitoje
Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
Europos ekonominės erdvės valstybėje
registruoto banko arba draudimo
bendrovės, arba bendrovių grupės,
kuriai jis priklauso, turinčius:
7.1.2.1.1.1.
pateikiant
banko išduotą garantiją, ne žemesnį nei
BBB- pagal „Fitch Ratings“ agentūrą
(arba
„Standard&Poor’s“
arba
„Moody’s“
reitingo
agentūrų
atitikmenį)
ilgalaikio
skolinimosi
reitingą (jeigu garantijos dydis yra
didesnis
nei
100 000
(šimtas
tūkstančių) Eur);
7.1.2.1.1.2.
pateikiant
draudimo bendrovės išduotą garantiją,
ne žemesnį nei BBB- pagal „Fitch
Ratings“
agentūrą
(arba
„Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“
reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio
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skolinimosi reitingą (jeigu garantijos
dydis yra didesnis nei 100 000 (šimtas
tūkstančių) Eur). Jeigu draudimo
bendrovė nėra reitinguota, tai ji bus
laikoma priimtina tuo atveju, kai
aukščiau minėti reitingai yra suteikti
draudimo bendrovės pagrindiniam
akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau
kaip 50 proc. draudimo bendrovės
akcijų;
7.1.2.1.1.3.
pateikiant
juridinio asmens (kuriam Tiekėjas
priklauso, tačiau kuris nėra tapatus
Tiekėjui) išduotą Sutarties įvykdymo
užtikrinimą, kuriam Tiekėjas priklauso,
ne žemesnį nei BBB- pagal „Fitch
Ratings“
agentūrą
(arba
„Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“
reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio
skolinimosi reitingą, nepriklausomai
nuo garantijos sumos;
7.1.1.1.4
pateikiant
banko arba draudimo bendrovės
išduotą garantiją – nevertinant
bankui arba draudimo bendrovei
suteikto
ilgalaikio
skolinimosi
reitingo (jeigu garantijos dydis
neviršija 100 000 (šimto tūkstančių)
Eur.“
Kartu pažymėtina, kad dėl banko
taikomų garantijų keitimo mokesčių
banko garantijos išleidimas didesnei
sumai
Tiekėjams
galimai
būtų
ekonomiškai naudingesnis nei jos
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keitimas pagal pasikeitusias vartotojų
suvartojimo apimtis, kaip numatyta
Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 punkte
(pavyzdžiui, remiantis AB Swedbank
banko oficialiai skelbiamais garantijų
išleidimo įkainiais, 100 tūkst. vertės
garantijos išleidimo mokestis sudarytų
514,48 Eur, tuo tarpu 10 tūkst. vertės
garantijos išleidimas ir periodinis
garantijos sumos pakeitimas kainuotų
apie 622,65 Eur).
53.

Atkreiptinas dėmesys, jog
sutartis yra paslaugų teikimo
sutartis, t.y. ESO įsipareigoja
teikti elektros perskirstymo
paslaugas tiekėjo klientams,
o
tiekėjas
sutartimi
įsipareigoja
surinkti
iš
klientų lėšas už elektros
energijos
persiuntimo
paslaugas ir pervesti jas
operatoriui. Pažymėtina, jog
šiai
dienai
klientai
savarankiškai moka ESO už
elektros
energijos
persiuntimo paslaugas ir
klientų
mokumą
administruoja
ESO.
Atsižvelgiant į išdėstytą,
Sutartimi tiekėjas prisiims
visą klientų mokumo riziką,
t.y. sumokės ESO už
klientams suteiktas elektros
energijos
persiuntimo

Neatsižvelgta
Pažymėtina, kad vienos sutarties
modelio taikymą įtvirtina 2020 m.
gegužės 7 d. Seimo priimtas Lietuvos
Respublikos elektros energetikos
įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52,
59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių
pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900
(toliau – Pakeitimo įstatymas).
Pagal Pakeitimo įstatyme įtvirtintą
koncepciją, vienos sutarties modelio
taikymo
atveju
nepriklausomas
tiekėjas veikia kaip tarpininkas. Dėl
tokio veiklos organizavimo pobūdžio
būtent tiekėjas prisiima atitinkamą
riziką ir įvertina ją tiekimo kainoje.
Potencialių
ir
esamų
klientų
ekonominės situacijos ir finansinės
būklės patikra yra normali komercinė
praktika, taikoma įvairiose ūkinės

67

paslaugas, tikėtina skolinsis
papildomai
apyvartinėms
lėšoms, nes atsiskaitymo su
ESO terminai trumpesni nei
rinkoje, pateiks garantiją dėl
įsipareigojimų
įvykdymo,
tačiau ESO tiekėjui už šias
papildomas
paslaugas
nemokės. Atsižvelgiant į
išdėstytą, Sutartyje turėtų
būti
numatytas
tiekėjų
patiriamų papildomų kaštų ir
rizikų
kompensavimo
mechanizmas.
Priešingu
atveju, išaugusius kaštus
mažieji tiekėjai bus priversti
perkelti klientui, t.y. jų
teikiamų paslaugų įkainiai
padidės, ko pasėkoje jie taps
mažiau
konkurencingi
kainos atžvilgiu ar netgi
privalės
atsisakyti
šios
veiklos
dėl
negalėjimo
konkuruoti
kaina
su
didžiaisiais tiekėjais.

veiklos sferose. Šiai rizikai valdyti
nepriklausomas tiekėjas gali pasirinkti
įvairias priemones, kaip antai
reikalauti iš klientų išankstinio
apmokėjimo, prieš sudarant sutartį
pateikti
atitinkamą
prievolių
įvykdymo užtikrinimo priemonę,
kreiptis į skirstomųjų tinklų operatorių
su prašymu nutraukti elektros
energijos persiuntimą konkrečiam
vartotojui ir pan.
Tokia pati praktika veikia ir gamtinių
dujų sektoriuje, kur tiekimo įmonės
prisiima atsakomybę dėl vartotojų
skolų ir nepaisant jų visiškai atsiskaito
su skirstymo sistemos operatoriumi.
Taip pat organizuojamas ir perdavimo
paslaugų įsigijimas – skirstomųjų
tinklų operatorius, veikdamas kaip
tarpininkas,
rūpinasi
elektros
energijos persiuntimu perdavimo
tinklais ir visa apimti už tai atsiskaito
su perdavimo sistemos operatoriumi
nepaisant to, ar prie skirstomojo tinklo
prijungti naudotojai atsiskaito su
skirstomųjų tinklų operatoriumi.

Valstybinės vartotojų teisių ir apsaugos tarnybos 2020 m. gegužės 12 d. raštas Nr. 4E-11991
54.

4.6.4.

už
Tiekėjo
vartotojui suteiktą
persiuntimo
paslaugą išrašyti

Projekto
papunktyje
nepriklausomo
(toliau
–

4.6.4.2.1 Atsižvelgta
įtvirtinamas
tiekėjo Žr. pastabos Nr. 31 vertinimą.
Tiekėjas)
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Tiekėjo vartotojui
mokėjimo
dokumentą savo
vardu ir sąskaitą.
Tiekėjas
turi
užtikrinti, kad, be
teisės
aktuose
nurodytos
privalomos
informacijos,
Tiekėjo vartotojui
teikiamame
mokėjimo
dokumente būtų
nurodyta:
4.6.4.1.
informacija
apie
kiekvieną
Tiekėjo vartotojo
objektą, atskiriant
duomenis,
susijusius
su
persiuntimo
paslauga,
nuo
duomenų,
susijusių
su
elektros tiekimu:
4.6.4.1.1.
objekto
numeris
ir
adresas;
4.6.4.1.2. Operatoriaus
Tiekėjo vartotojui
suteiktas
vartotojo kodas;
4.6.4.1.3. persiuntimo
ir
VIAP

įsipareigojimas
pateikti
Tiekėjo
vartotojui
teikiamame
mokėjimo
dokumente
skirstomųjų
tinklų operatoriaus (toliau –
Operatoriaus) pavadinimą,
Operatoriaus
kontaktinius
asmenis, su kuriais galima
susisiekti kilus klausimų dėl
persiuntimo paslaugos bei
pateikiami
Operatoriaus
kontaktai:
Operatoriaus
trumpasis telefono numeris
ir elektroninio pašto adresas.
Atkreiptinas
dėmesys
į
Lietuvos
Respublikos
civilinio kodekso 6.2285
straipsnio
5
dalį,
įtvirtinančią, kad tuo atveju,
kai verslininkas suteikia
vartotojui
galimybę
susisiekti
su
juo
dėl
sudarytos
sutarties
naudojantis
ryšio
paslaugomis,
verslininkas
negali naudoti telefono ryšio
numerio, kuriuo skambinant
būtų taikoma didesnė negu
bazinė skambučių kaina, t. y.
didesnė
kaina
negu
vartotojas
moka
už
skambučius
viešųjų
fiksuotojo
ir
judriojo
telefono ryšio paslaugų

Papildomai paaiškintina, kad tiekėjo
įpareigojimas nurodyti operatoriaus
pavadinimą ir kontaktinius duomenis
šiuo
metu
nustatyta
Lietuvos
Respublikos energetikos ministro
įsakymo „Dėl Buitinių vartotojų su
tiekėjais sudaromų elektros energijos
pirkimo–pardavimo ir persiuntimo
paslaugos
teikimo
sutarčių
standartinių
sąlygų
aprašo
patvirtinimo“ projekte (TAIS Nr. 207091):
„7. Sutartyje privalomai turi
būti
nurodyta
sutarties
šalių
įsipareigojimai, jų pobūdis ir mastas,
siūlomas paslaugų kokybės lygis,
sutarties įsigaliojimo terminas bei
paslaugų teikimo pradžios terminas,
tiekėjo
kontaktiniai
duomenys,
operatoriaus, prie kurio valdomų
tinklų prijungtas vartotojo objektas,
pavadinimas
ir
kontaktiniai
duomenys, operatoriaus ir vartotojo
tarpusavio teisės, pareigos ir
atsakomybė,
sutarties
galiojimo
laikotarpis,
sutarties
vykdymo
atnaujinimo ir nutraukimo, sutarties
pratęsimo ir nutraukimo sąlygos bei
informacija, ar numatyta teisė
nutraukti
sutartį
neatlygintinai,
nuostolių kompensavimas tuo atveju,
kai paslaugų kokybė neatitinka
sutartyje nurodyto lygio ir (ar)
elektros energetikos įmonė nevykdo
prisiimtų įsipareigojimų ar juos vykdo
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paslaugos
priskaitymo
laikotarpis;
4.6.4.1.4. persiuntimo
ir VIAP paslaugų
komponentai
(komponentų
pavadinimai,
mato
vienetai,
kiekiai,
kaina,
suma);
4.6.4.2.
šie
Šalių
rekvizitai:
4.6.4.2.1. Operatoriaus
pavadinimas ir jo
kontaktiniai
asmenys,
su
kuriais
galima
susisiekti
kilus
klausimų
dėl
persiuntimo
paslaugos:
tel.
1852
arba info@eso.lt;
4.6.4.2.2.
Tiekėjo
kontaktiniai
asmenys,
su
kuriais
galima
susisiekti
kilus
klausimų
dėl
Tiekėjo vartotojui
teikiamų
mokėjimo
dokumentų.

numeriais. Atsižvelgiant į
tai,
siūlytina
Projekto
4.6.4.2.1 papunktyje įtvirtinti
tiekėjo įpareigojimą nurodyti
papildomą
kontaktinį
operatoriaus
telefono
numerį, kuriuo skambinant
vartotojui nebūtų taikoma
didesnė negu bazinė (t. y.
didesnė negu vartotojas
moka už skambučius viešųjų
fiksuotojo
ir
judriojo
telefono ryšio paslaugų
numeriais) skambučių kaina.

netinkamai, įskaitant netikslias ir
vėluojančias
sąskaitas,
ginčų, kylančių
iš
sutartinių
santykių, sprendimo
tvarka,
informacija apie vartotojų teises,
susijusias su ginčų sprendimo
būdais.“
Šiame apraše nustatytų standartinių
sąlygų pagrindu tiekėjai rengs elektros
energijos
pirkimo-pardavimo
ir
persiuntimo paslaugos teikimo sutartis
su buitiniais vartotojais (projekto 2.2
p.).
Pažymėtina, kad ESO interneto
svetainėje
skelbiamas
klientų
aptarnavimo telefono numeris 1852
yra nemokamas.
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55.

6.1. Tiekėjo
vartotojams suteiktos
persiuntimo paslaugos
kiekis nustatomas pagal
pas Tiekėjo vartotojus
įrengtų
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis, kuriuos teisės
aktų nustatyta tvarka
Tiekėjo
vartotojai
deklaruoja
Tiekėjui. Tiekėjo
vartotojai turi teisę
deklaruoti
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis Operatoriaus
savitarnos svetainėje,
tačiau Operatorius turi
teisę
apriboti
deklaravimo tokiu būdu
galimybę, jei Tiekėjas
yra įdiegęs technines
priemones, leidžiančias
Tiekėjo
vartotojui
deklaruoti
rodmenis
tiesiogiai Tiekėjui, ir
taikyti
Tiekėjui
Operatoriaus nustatyto
dydžio
įkainį
už
Tiekėjo
vartotojo
aptarnavimą
Tiekėjo
vartotojui naudojantis
Operatoriaus savitarnos
svetaine. Tais atvejais,
kai Tiekėjo vartotojai

Atkreiptinas
dėmesys
į Atsižvelgta
Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2010 m. vasario 11 Žr. pastabos Nr. 10 vertinimą.
d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl
Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo
taisyklių
patvirtinimo“
patvirtintų
Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisyklių (toliau –
Taisyklės) 56.4 punktą,
numatantį vartotojo pareigą
apskaitos prietaisų rodmenis
deklaruoti Operatoriui ar
Tiekėjui. Minimas Taisyklių
punktas taip pat įtvirtina
vartotojo teisę pasirinkti
rodmenų pateikimo formą ir
būdą, be kita ko, elektroninių
ryšių
priemonėmis
(elektroniniu
paštu,
savitarnos
svetainėje),
įmokas
priimančiose
įstaigose ir kitais būdais.
Tokiu
būdu,
siūlytina
Projekto 6.1 punktą suderinti
su minėtomis Taisyklių
nuostatomis,
numatant
vartotojų teisę pasirinkti
elektros apskaitos prietaisų
rodmenų pateikimo formą ir
būdą.
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elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis
deklaruoja
tiek
Tiekėjui,
tiek
Operatoriui, suteiktos
persiuntimo paslaugos
kiekis
nustatomas
vadovaujantis
vėliau
deklaruotais
elektros
energijos
apskaitos
prietaisų rodmenimis.
Tiekėjo
vartotojų
Tiekėjui
deklaruotus
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis
Tiekėjas
perduoda
Operatoriui.
Kai
Tiekėjo
vartotojams
suteiktos
persiuntimo paslaugos
kiekiui nustatyti nėra
deklaruotų
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenų,
persiųstos
elektros energijos kiekį
Operatorius
nustato
kitais teisės aktuose
nurodytais būdais.
UAB „Enefit“ 2020 m. gegužės 12 d. raštas Nr. LU-JUH-5/1
56.

ATSISKAITYMO
TERMINAS
Iki
kiekvieno
kalendorinio mėnesio,

Šiuo
metu
buitiniai Neatsižvelgta
vartotojai su Operatoriumi
atsiskaito
įstatymo Žr. pastabos Nr. 1 vertinimą.
nustatytais terminais – iki

Atsižvelgta
Žr. pastabos Nr. 1 vertinimą.
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einančio po ataskaitinio paskutinės po ataskaitinio
laikotarpio,
15 mėnesio dienos. Manome,
(penkioliktos) dienos.
kad
sutartyje
numatyta
sąlyga leidžia Operatoriui iš
esmės pagerinti šiuo metu
turimas sąlygas sukuriant
papildomus
kaštus
nepriklausomiems Tiekėjams
dėl papildomo apyvartinių
lėšų poreikio.
Standartinių sutarčių su
buitiniais
vartotojais
nurodytas
atsiskaitymo
terminas yra po ataskaitinio
mėnesio
paskutinė
kalendorinė
diena.
Tai
reiškia, kad Tiekėjas už
suteiktas elektros energijos
tiekimo ir, tuo pačiu,
persiuntimo
paslaugą
(sistemines paslaugas ir
VIAP)
iš
vartotojo
mokėjimus gaus tik po 30
kalendorinių dienų. Pagal
naujas sąlygas, Tiekėjas
Operatoriui
privalės
sumokėti puse mėnesio
anksčiau. Tokiu atveju,
Tiekėjas privalo apmokėti už
persiuntimo paslaugą iš savo
apyvartinių lėšų, kas būtų
ypač sudėtinga atlikti naujai
pradedantiems
vykdyti
veiklą Tiekėjams.
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Atkreipiame dėmesį, jog
nepriklausomas
Tiekėjas,
teikdamas
persiuntimo
paslaugą vartotojams, neturi
teisės
imti
papildomo
mokesčio už šios paslaugos
teikimą, įmokų surinkimą ir
pan.
Susidarius
papildomoms
išlaidoms,
kurios atsiras balansuojant
pinigų srautus, jas Tiekėjas
privalės perkelti į elektros
įsigijimo dedamąją, kas
blogins buitinių vartotojų
sąlygas.
Taipogi atkreipiame dėmesį,
kad tam tikra dalis vartotojų,
per nurodytą 30 kalendorinių
dienų
terminą,
sąskaitų
neapmokės kas Tiekėjui
sukurs
papildomą
apyvartinių lėšų bei sąskaitų
padengimui reikalingų lėšų
išieškojimui poreikį.
Taip pat prašome VERT
atkreipti
dėmesį,
kad
nepriklausomas
Tiekėjas,
norėdamas vykdyti savo
veiklą, taip pat turi sudaryti
visą eilę reikalingų sutarčių,
kurios reikalauja papildomų
investicijų, tokių kaip banko
garantijos.

74

Siūlome pakeisti šią sąlygą,
formuluojant ją taip -> iki
kiekvieno
mėnesio,
einančio po ataskaitinio
laikotarpio,
paskutinės
dienos.
57.

4.6.4.

už
Tiekėjo
vartotojui suteiktą
persiuntimo
paslaugą išrašyti
Tiekėjo vartotojui
mokėjimo
dokumentą savo
vardu ir sąskaitą.
Tiekėjas
turi
užtikrinti, kad, be
teisės
aktuose
nurodytos
privalomos
informacijos,
Tiekėjo vartotojui
teikiamame
mokėjimo
dokumente būtų
nurodyta:
4.6.4.1.
informacija
apie
kiekvieną
Tiekėjo vartotojo
objektą, atskiriant
duomenis,
susijusius
su
persiuntimo
paslauga,
nuo

4.6.4.2.1
ir
4.6.4.2.2 Atsižvelgta
punktuose
reikalavimas
nurodyti
sąskaitoje Žr. pastabos Nr. 31 vertinimą.
kontaktinius asmenis, su
kuriais galima susisiekti
kilus
klausimams
dėl
persiuntimo paslaugos ar dėl
Tiekėjo vartotojui teikiamų
mokėjimo dokumentų yra
sunkiai įgyvendinamas ir
galimai
kelsiantis
nesusipratimų
ateityje,
kadangi
dėl
darbuotojų
kaitos ar daug žmonių
turinčių klientų aptarnavimo
skyrių kontaktiniai asmenys
galimai
dažnai
keisis.
Siūlome sąskaitoje nurodyti
kontaktus, o ne kontaktinį
asmenį. Kontaktinį asmenį
siūlome
nurodyti,
priklausomai nuo sąskaitų
pateikimo
kanalo
savitarnos
svetainėje,
elektroniniame laiške ir pan.
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duomenų,
susijusių
su
elektros tiekimu:
4.6.4.1.1.
objekto
numeris
ir
adresas;
4.6.4.1.2. Operatoriaus
Tiekėjo vartotojui
suteiktas
vartotojo kodas;
4.6.4.1.3. persiuntimo
ir
VIAP
paslaugos
priskaitymo
laikotarpis;
4.6.4.1.4. persiuntimo
ir VIAP paslaugų
komponentai
(komponentų
pavadinimai,
mato
vienetai,
kiekiai,
kaina,
suma);
4.6.4.2.
šie
Šalių
rekvizitai:
4.6.4.2.1. Operatoriaus
pavadinimas ir jo
kontaktiniai
asmenys,
su
kuriais
galima
susisiekti
kilus
klausimų
dėl
persiuntimo
paslaugos:
tel.
1852
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arba info@eso.lt;
4.6.4.2.2.
Tiekėjo
kontaktiniai
asmenys,
su
kuriais
galima
susisiekti
kilus
klausimų
dėl
Tiekėjo vartotojui
teikiamų
mokėjimo
dokumentų.
58.

4.6.4.3.
Operatoriui
reikalaujant, taip
pat nurodoma:
4.6.4.3.1. EIC kodas;
4.6.4.3.2. Operatoriaus
logotipas;
4.6.4.3.3. informacija
apie šios Sutarties
Bendrųjų sąlygų
pasikeitimus;
4.6.4.3.4.
vartotojų
teisių gynimo ir ginčų
sprendimo tvarka.

4.6.4.3 punkte yra nurodyta Atsižvelgta
informacija,
kurios
Operatorius
turi
teisę Žr. pastabos Nr. 12 vertinimą.
reikalauti
Tiekėjo
atvaizduoti
mokėjimo
dokumente.
Siekiant
tikslumo
ir
išvengiant
papildomų
investicijų
ateityje, prašome į sutartį
įtraukti tik tokią informaciją,
kurią
Tiekėjas
privalo
atvaizduoti
(galimai
paliekant
4.6.4.3.1
4.6.4.3.4
punktuose
išdėstytą informaciją), tačiau
formuluotę
„turi
teisę
reikalauti“
pakeisti
į
„Tiekėjui pritarus turi teisę
reikalauti“.
Norime
pastebėti,
jog,
mūsų
manymu, šiuo metu sutartyje
pateiktus
reikalavimus
vertėtų
įsivertinti
kuri
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informacija nėra būtina
atvaizdavimui
ir
yra
perteklinė, kadangi daugybės
kodų ir papildomų eilučių
pateikimas
klaidins
vartotoją,
kas
sukels
nereikalingą
vartotojo
nepasitenkinimą
bei
papildomą
darbo
krūvį
Tiekėjui.
59.

6.1. Tiekėjo
vartotojams suteiktos
persiuntimo paslaugos
kiekis nustatomas pagal
pas Tiekėjo vartotojus
įrengtų
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis, kuriuos teisės
aktų nustatyta tvarka
Tiekėjo
vartotojai
deklaruoja
Tiekėjui. Tiekėjo
vartotojai turi teisę
deklaruoti
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis Operatoriaus
savitarnos svetainėje,
tačiau Operatorius turi
teisę
apriboti
deklaravimo tokiu būdu
galimybę, jei Tiekėjas
yra įdiegęs technines
priemones, leidžiančias

Nėra suprantamai nurodyta Atsižvelgta
kokiais atvejais ir kuriems
Tiekėjams Operatorius turi Žr. pastabos Nr. 10 vertinimą.
teisę taikyti apribojimus ar
taikyti papildomą mokestį.
Prašome
šį
punktą
sukonkretinti.
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Tiekėjo
vartotojui
deklaruoti
rodmenis
tiesiogiai Tiekėjui, ir
taikyti
Tiekėjui
Operatoriaus nustatyto
dydžio
įkainį
už
Tiekėjo
vartotojo
aptarnavimą
Tiekėjo
vartotojui naudojantis
Operatoriaus savitarnos
svetaine. Tais atvejais,
kai Tiekėjo vartotojai
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis
deklaruoja
tiek
Tiekėjui,
tiek
Operatoriui, suteiktos
persiuntimo paslaugos
kiekis
nustatomas
vadovaujantis
vėliau
deklaruotais
elektros
energijos
apskaitos
prietaisų rodmenimis.
Tiekėjo
vartotojų
Tiekėjui
deklaruotus
elektros
apskaitos
prietaisų
rodmenis
Tiekėjas
perduoda
Operatoriui.
Kai
Tiekėjo
vartotojams
suteiktos
persiuntimo paslaugos
kiekiui nustatyti nėra
deklaruotų
elektros
apskaitos
prietaisų
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60.

rodmenų,
persiųstos
elektros energijos kiekį
Operatorius
nustato
kitais teisės aktuose
nurodytais būdais.
6.2.
Operatorius
pateikia Tiekėjui
mokėjimo
dokumentą:
<...>
6.2.3.
už
Tiekėjo
prašymu suteiktą
neplaninio
elektros apskaitos
prietaisų rodmenų
nurašymo
paslaugą;

Siūlome
šioje
sutartyje Neatsižvelgta
nurodyti kokiu būdu bus
tvirtinami minėti įkainiai, Žr. pastabos Nr. 11 vertinimą.
kokia bus paslaugų kainos
apskaičiavimo metodika ir
kur jie turi būti skelbiami.

______________________

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“
Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties sąlygų projekto derinimo pažyma
2020 m. birželio 29 d.
Nr.

AB „Energijos skirstymo operatorius“
parengtos sutarties redakcija

Rinkos dalyvių pastabos ir komentarai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
pastabų įvertinimas

AB „Ignitis gamyba“ 2020 m. gegužės 12 d. raštas Nr. SD-206
1.

28.2.
eksploatuoti
Kliento teritorijoje ar pastatuose esančius
Operatoriui priklausančius elektros tinklus ir
elektros įrenginius, taip pat nuo 8 iki 22 val.
(Klientui sutikus – ir kitu laiku)
Operatoriaus
darbuotojai,
pateikę
tarnybinius pažymėjimus, gali matuoti
naudojamą ir (ar) generuojamą elektros
galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus
elektros energijos parametrus, įrengti, keisti,
eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei
schemų elementus, esančius Kliento
patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų
plombas, nustatyti elektros apskaitos
prietaisų rodmenis ir (ar) parametrus;

Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38
(toliau – EETNT) 60 p. tokia nuostata dėl laiko (nuo 8
iki 22 val.) taikoma tik buitiniam vartotojui. Tuo tarpu
nebuitiniam vartotojui taikomas EETNT 57.9 p., kuris
nurodo, jog „nurodyti operatoriaus veiksmai turi būti
atliekami vartotojo darbo laiku, išskyrus atvejus, kai,
siekiant užtikrinti tinkamą Taisyklių 133 punkto
nuostatų įgyvendinimą, saugų ir efektyvų elektros
energijos persiuntimą ir (ar) tiekimą, ir (ar) tinkamą
tiekiamos elektros energijos apskaitą, nurodytus
veiksmus būtina atlikti kitu laiku“.
Sutarties 28.2 papunktį išdėstyti taip:
28.2.
eksploatuoti
Kliento
teritorijoje ar pastatuose esančius Operatoriui
priklausančius elektros tinklus ir elektros įrenginius,
taip pat nuo 8 iki 22 val. Kliento darbo laiku (Klientui
sutikus – ir kitu laiku), išskyrus atvejus, kai, siekiant
užtikrinti tinkamą EETNT nuostatų įgyvendinimą,
saugų ir efektyvų elektros energijos persiuntimą ir
(ar) tiekimą, ir (ar) tinkamą tiekiamos elektros
energijos apskaitą, nurodytus veiksmus būtina
atlikti kitu laiku, Operatoriaus darbuotojai, pateikę
tarnybinius pažymėjimus, gali matuoti naudojamą ir
(ar) generuojamą elektros galią, įtampos dydį,

Atsižvelgta
28.2. eksploatuoti Kliento teritorijoje ar
pastatuose
esančius
Operatoriui
priklausančius elektros tinklus ir elektros
įrenginius, taip pat nuo 8 iki 22 val. Kliento
darbo laiku (Klientui sutikus – ir kitu laiku),
išskyrus atvejus, kai, siekiant užtikrinti
tinkamą EETNT nuostatų įgyvendinimą,
saugų ir efektyvų elektros energijos
persiuntimą ir (ar) tiekimą, ir (ar)
tinkamą tiekiamos elektros energijos
apskaitą, nurodytus veiksmus būtina
atlikti kitu laiku, Operatoriaus darbuotojai,
pateikę tarnybinius pažymėjimus, gali
matuoti naudojamą ir (ar) generuojamą
elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti
kitus elektros energijos parametrus, įrengti,
keisti, eksploatuoti elektros apskaitos
prietaisus bei schemų elementus, esančius
Kliento patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų
plombas, nustatyti elektros apskaitos
prietaisų rodmenis ir (ar) parametrus;
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kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, įrengti,
keisti, eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei
schemų elementus, esančius Kliento patalpose ar
teritorijoje, apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros
apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) parametrus;
2.

3.

Sutarties Priedas Nr.1:

Pagal EETNT 134.1 p. turėtų būti 168 val.

3 kategorija (elektros energijos
tiekimo atnaujinimo laikas po avarinio
tiekimo nutraukimo (val.) – 24.00; Elektros
įrenginių
planinių
remontų
trukmė
(val./metus) – 240)
Sutarties Priedas Nr. 2:
Atkreipiame dėmesį, kad šiame punkte pateikta
neteisinga nuoroda. Nuostatų 6 punkte yra pateiktas
11.
Operatyvinius
elektros įrenginių sąrašas, o apie paraišką nieko nėra
perjungimus su ribiniais komutaciniais kalbama.
aparatais elektros tinkle gali vykdyti
kiekvienos iš šalių darbuotojai. Kurios šalies Pakoreguoti Nuostatų 11 punktą ir pateikti teisingą
darbuotojai
vykdys
operatyvinius nuorodą į atitinkamą Nuostatų punktą.
perjungimus su minėtais komutaciniais
aparatais, turi būti aptariama bei įforminama
Nuostatų 6 punkte nurodytoje paraiškoje.
Įmonės
darbuotojai,
vykdydami
operatyvinius perjungimus ribiniais ar kitais
komutavimo aparatais, uždarydami žiedą
tranzitinėje elektros linijoje, prieš tai turi
pranešti
Operatyvinio
valdymo
departamento Tinklo valdymo skyriaus
dispečeriui ir gauti leidimą šiems
perjungimams vykdyti.

Atsižvelgta
Sutarties priedas Nr. 1 pakoreguotas
panaikinant skiltį „Objekto charakteristika“.
Ši informacija bus nurodoma elektros tinklų
nuosavybės ribų akte.
Atsižvelgta
11.
Operatyvinius
perjungimus su ribiniais komutaciniais
aparatais elektros tinkle gali vykdyti
kiekvienos iš šalių darbuotojai. Kurios šalies
darbuotojai
vykdys
operatyvinius
perjungimus su minėtais komutaciniais
aparatais, turi būti aptariama bei įforminama
Nuostatų 6 9 punkte nurodytoje paraiškoje.
Įmonės
darbuotojai,
vykdydami
operatyvinius perjungimus ribiniais ar kitais
komutavimo aparatais, uždarydami žiedą
tranzitinėje elektros linijoje, prieš tai turi
pranešti Operatyvinio valdymo departamento
Tinklo valdymo skyriaus dispečeriui ir gauti
leidimą šiems perjungimams vykdyti.

AB „Panevėžio energija“ 2020 m. gegužės 6 d. ir 2020 m. gegužės 8 d. raštas Nr. S10-010-0735
4.

14.4. avarinio režimo atveju, įvykus 14.4. avarinio režimo atveju, įvykus avarijai, gedimui Atsižvelgta
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5.

avarijai, gedimui ar sutrikimui elektros
perdavimo ar skirstomuosiuose tinkluose,
Operatorius siekia atkurti persiuntimo ir (ar)
tiekimo paslaugą Kliento objektui bent
remontiniu režimu per maksimaliai trumpą
laiką.

ar sutrikimui elektros perdavimo ar skirstomuosiuose
tinkluose, Operatorius siekia atkurti persiuntimo ir (ar)
tiekimo paslaugą Kliento objektui bent remontiniu
režimu per maksimaliai trumpą laiką.laiką ne ilgesnį
nustatytą teisės aktuose.

27.4.
ne vėliau kaip
prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas
pranešti apie elektros energijos ar galios
apribojimus,
išskyrus
atvejus,
kai
Operatoriui prireikia nedelsiant įvesti
elektros galios apribojimus ir tai gali būti
pateisinama
saugumo
ar
svarbiais
visuomenės interesais. Elektros energijos
persiuntimas gali būti nutrauktas ar
apribotas be išankstinio įspėjimo tik tais
atvejais, kai tuo siekiama išvengti avarijos ar
gedimų
energetikos
sistemoje
ar
Operatoriaus elektros tinkle arba likviduoti
patirtą avariją, gedimus ar sutrikimus, taip
pat esant kitoms EEĮ išvardintoms
aplinkybėms. Tokiais atvejais Operatorius
vykdo vartotojų avarinių atjungimų grafiką;

Klientas turi būti susipažinęs avarinių atjungimų Atsižvelgta iš dalies
grafiku ir žinoti kokiais atvejais gali būti atjungtas.
Vadovaujantis Laikino elektros energijos
27.4.
ne vėliau kaip prieš 24 persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti
(dvidešimt keturias) valandas pranešti apie elektros visuomenės interesus sąlygų ir su tuo
energijos ar galios apribojimus, išskyrus atvejus, kai susijusių
nuostolių
apskaičiavimo
ir
Operatoriui prireikia nedelsiant įvesti elektros galios atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto
apribojimus ir tai gali būti pateisinama saugumo ar Lietuvos Respublikos energetikos ministro
svarbiais visuomenės interesais. Elektros energijos 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-121,
persiuntimas gali būti nutrauktas ar apribotas be nuostatomis, operatorius neturi pareigos
išankstinio įspėjimo tik tais atvejais, kai tuo siekiama derinti vartotojų elektros energijos ir galios
išvengti avarijos ar gedimų energetikos sistemoje ar apribojimų ar avarinių atjungimų grafikų,
Operatoriaus elektros tinkle arba likviduoti patirtą sudaromų siekiant išvengti ar susiklosčius
avariją, gedimus ar sutrikimus, taip pat esant kitoms energetikos sistemoje arba operatoriaus
EEĮ išvardintoms aplinkybėms. Tokiais atvejais elektros tinkle ekstremaliai padėčiai.
Operatorius vykdo vartotojų avarinių atjungimų grafiką
suderintą su Klientais;
Aprašo 13 punktas numato, kad tam, kad
elektros energetikos sistemoje būtų išvengta
ekstremalios padėties arba jai susiklosčius
būtų galima tokią padėtį operatyviai
likviduoti, operatorius kasmet (iki spalio 31
d.) privalo sudaryti ir vartotojams,
įtrauktiems į elektros energijos persiuntimo

14.4. avarinio režimo atveju, įvykus avarijai,
gedimui ar sutrikimui elektros perdavimo ar
skirstomuosiuose tinkluose, kai Klientas iš
anksto jau buvo informuotas apie taikomą
remontinį režimą, Operatorius siekia turi
Laiką nustatyto EETNT Valstybinės kainų ir atkurti persiuntimo ir (ar) tiekimo paslaugą
energetikos kontrolės komisijos nutarimu kontroliuoja Kliento objektui bent remontiniu režimu per
„Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir maksimaliai trumpą laiką per ne ilgesnį
paslaugų kokybės reikalavimai“.
laiką nei nustatytas teisės aktuose
patikimumo kategorijai, kuri taikoma
remontinio režimo metu.

4

nutraukimų ar apribojimų grafikus, pranešti
apie šiuos grafikus elektroninių ryšių
priemonėmis.
Atsižvelgiant į tai, siūlytina sutarties 27.4
punktą dėstyti taip:
„27.4. ne vėliau kaip prieš 24
(dvidešimt keturias) valandas pranešti apie
elektros energijos ar galios apribojimus,
išskyrus atvejus, kai Operatoriui prireikia
nedelsiant įvesti elektros galios apribojimus
ir tai gali būti pateisinama saugumo ar
svarbiais visuomenės interesais. Elektros
energijos persiuntimas gali būti nutrauktas ar
apribotas be išankstinio įspėjimo tik tais
atvejais, kai tuo siekiama išvengti avarijos ar
gedimų
energetikos
sistemoje
ar
Operatoriaus elektros tinkle arba likviduoti
patirtą avariją, gedimus ar sutrikimus, taip
pat esant kitoms EEĮ išvardintoms
aplinkybėms. Tokiais atvejais Operatorius
vykdo Operatoriaus iš anksto savitarnos
svetainėje paskelbtą vartotojų avarinių
atjungimų grafiką;“
Pažymėtina, kad vadovaujantis Aprašo
nuostatomis, vartotojas nesutikimą dėl
planuojamos persiuntimo nutraukimo ar
apribojimo datos gali teikti atvejais, kai
persiuntimo nutraukimas ar apribojimas
vykdomas dėl operatoriaus vykdomų tinklų
priežiūros darbų (Aprašo 26 p.) . Tokiais
atvejais operatorius ir vartotojas siekia
susitarti dėl visapusiškai priimtinos elektros
energijos persiuntimo nutraukimo ar
apribojimo datos. Atitinkamai, sutarties 27.3
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papunktyje numatyta, kad Operatorius ir
Klientas gali susitarti dėl objektyviai pagrįstos
ir reikalingos ilgesnės nei EETNT nustatytos
elektros energijos tiekimo ir (ar) persiuntimo
nutraukimo trukmės.
6.

7.

27.7. sudaryti ir vykdyti Kliento
objektų elektros energijos ir galios
apribojimų ir avarinių atjungimų grafikus,
vadovaudamasi Laikino elektros energijos
persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti
visuomenės interesus sąlygų ir su tuo
susijusių nuostolių apskaičiavimo ir
atlyginimo tvarkos aprašo nuostatomis.
Elektros energijos ir galios apribojimų ir
avarinių atjungimų grafikai sudaromi ir
objekto faktinė naudojama galia ribojama
pagal Operatoriaus atliktus apkrovų, galios
srautų ir įtampų periodinius minimumų ir
maksimumų
kontrolinius
matavimus.
Grafikų sudarymo tvarka ir Kliento
informavimo apie įtraukimą į grafikus bei
elektros energijos ar galios apribojimų,
avarinių atjungimų vykdymą tvarka
nustatyta šiame punkte nurodytame teisės
akte. Pakeitus šį teisės aktą, vadovaujamasi
pakeisto teisės akto nuostatomis;

Minimas dokumentas turi būti sutarties priede.

29.13. leisti Operatoriui ar jo
įgaliotiems
asmenims
(rangovams),
pateikusiems tarnybinius pažymėjimus,
matuoti naudojamą elektros galią, įtampos
dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos
parametrus, kontroliuoti elektros energijos
vartojimo
režimą,
įrengti,
keisti,

Kadangi šiame punkte minimi darbai susiję su
elektrosauga. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius
taisyklėse skyrius „VIII. Juridinių ir fizinių asmenų
darbų vykdymo tvarka elektros įrenginiuose, kurie
jiems nepriklauso nuosavybės ar patikėjimo teise“
reikalauja
atitinkamos
rangovų
kvalifikacijos
pažymėjimų.

Neatsižvelgta
Neaišku, kokiais motyvais grindžiamas
poreikis papildyti sutartį teisės aktu, kaip
sutarties priedu. Pažymėtina, kad Laikino
elektros energijos persiuntimo nutraukimo
siekiant užtikrinti visuomenės interesus
sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių
apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašas
yra patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. 1-121, kuris skelbiamas viešai,
todėl prieinamas visiems, įskaitant ir tinklo
naudotojus.

Neatsižvelgta
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. 1-100, VIII skyrius nustato
juridinių ir fizinių asmenų darbų vykdymo
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eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei
elektros energijos apskaitos schemų
elementus, esančius Kliento naudojamose ar
jam priklausančiose patalpose ar teritorijoje,
apžiūrėti jų plombas, nustatyti elektros
apskaitos prietaisų rodmenis teisės aktų
nustatyta tvarka;

29.13.
leisti Operatoriui ar jo
įgaliotiems asmenims (rangovams) pagal iš anksto
pateiktą
sąrašą,
pateikusiems
tarnybinius
pažymėjimus, matuoti naudojamą elektros galią,
įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos
parametrus, kontroliuoti elektros energijos vartojimo
režimą, įrengti, keisti, eksploatuoti elektros apskaitos
prietaisus bei elektros energijos apskaitos schemų
elementus, esančius Kliento naudojamose ar jam
priklausančiose patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų
plombas, nustatyti elektros apskaitos prietaisų
rodmenis teisės aktų nustatyta tvarka;

29.14.
leisti
Operatoriaus ar organizacijos, prižiūrinčios
Operatoriaus
automatizuotą
elektros
energijos apskaitos sistemą, darbuotojams,
pateikusiems
pažymėjimus,
atlikti
automatizuotos elektros energijos apskaitos
sistemos
aparatinės
įrangos
būklės
29.14.
leisti
Operatoriaus
ar
patikrinimą ir remontą;
organizacijos, pagal iš anksto pateiktą sąrašą,
prižiūrinčios Operatoriaus automatizuotą elektros
energijos
apskaitos
sistemą,
darbuotojams,
pateikusiems pažymėjimus, atlikti automatizuotos
elektros energijos apskaitos sistemos aparatinės įrangos
būklės patikrinimą ir remontą;
8.

55. Sutartis gali būti nutraukta
Operatoriaus
iniciatyva
EETNT
numatytomis sąlygomis, tais atvejais, jei
Klientas Sutarties Specialiųjų sąlygų 1
priede nurodytame objekte nevartoja
elektros energijos daugiau nei 36 (trisdešimt
šešis) mėnesius arba elektros energijos
persiuntimas objekte yra nutrauktas dėl
Kliento kaltės daugiau nei 6 (šešis)
mėnesius. Sutartis taip pat gali būti
nutraukta Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse bei kituose teisės aktuose nustatyta
tvarka.

tvarką elektros įrenginiuose, kurie jiems
nepriklauso nuosavybės ar patikėjimo teise.
Tai yra, šiame skyriuje aptariamos
operatoriaus samdomų rangovų pareigos
operatoriui.
Skirtingai nei nurodytame taisyklių skyriuje,
Sutarties 29.13 ir 29.14 punktuose numatyti
operatoriaus (ir jo vardu veikiančių įgaliotų
asmenų) veiksmai, atliekami operatoriui
priklausančių ar kitais pagrindais valdomų
elektros įrenginių (apskaitos prietaisai,
apskaitos schemos) atžvilgiu.
Pažymėtina, kad vadovaujantis EETNT
49.13 punktu, operatorius atsako už savo
darbuotojų ir įgaliotų trečiųjų asmenų
kompetenciją ir atliekamų darbų kokybę.

Norminiais dokumentais nepagrįstas terminas. Elektros Neatsižvelgta
energijos nevartojimas negali būti pagrindas
vienašališkai nutraukti elektros energijos persiuntimą į Aptariamos sutarties sąlygos teisinis
objektą.
pagrindas yra nustatytas šiuo metu
galiojančių Elektros energijos tiekimo ir
55. Sutartis gali būti nutraukta Operatoriaus iniciatyva naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
EETNT numatytomis sąlygomis. tais atvejais, jei Respublikos energetikos ministro 2010 m.
Klientas Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 priede vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (toliau –
nurodytame objekte nevartoja elektros energijos EETNT), 37 ir 40 punktuose:
daugiau nei 36 (trisdešimt šešis) mėnesius arba elektros
„37. Tiekėjas ir operatorius turi teisę
energijos persiuntimas objekte yra nutrauktas dėl vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 30
Kliento kaltės daugiau nei 6 (šešis) mėnesius. Sutartis kalendorinių dienų raštu arba elektroninių
taip pat gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos ryšių priemonėmis (tuo atveju, jei vartotojo
civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatyta buvimo
vieta
nežinoma,
turi
būti
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tvarka.

9.

ATSISKAITYMO TERMINAS

Elektros energijos persiuntimo paslauga susijusi su
šilumos gamyba, kurią vykdome, o pagal Šilumos
Iki 15 (penkioliktos) mėnesio, einančio po pirkimo-pardavimo sutarčių standartines sąlygas
ataskaitinio laikotarpio, kalendorinės dienos. Šilumos vartotojas pagal šilumos tiekėjo pateiktą
sąskaitą sumoka ne vėliau kaip iki po ataskaitinio
mėnesio kito mėnesio paskutinės dienos.

paskelbiama viešai tiekėjo ar operatoriaus
interneto svetainėje), įspėjęs vartotoją,
paskutiniu tiekėjui ar operatoriui žinomu
adresu, nutraukti su vartotoju sudarytą
elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį
ir (ar) elektros energijos persiuntimo sutartį,
jeigu elektros energijos tiekimas ir (ar)
elektros energijos persiuntimas buvo
nutrauktas dėl šio vartotojo kaltės ir
neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius arba jei
vartotojas padaro kitokį esminį sutarties
pažeidimą.“
„40. Tiekėjas ir operatorius turi teisę
vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 3
mėnesius raštu arba elektroninių ryšių
priemonėmis įspėjęs vartotoją paskutiniu
tiekėjui ar operatoriui žinomu adresu (tuo
atveju, jei vartotojo buvimo vieta nežinoma,
turi būti paskelbiama viešai tiekėjo ar
operatoriaus interneto svetainėje), nutraukti
su vartotoju sudarytą elektros energijos
pirkimo-pardavimo sutartį ir (ar) elektros
energijos persiuntimo sutartį, jeigu vartotojas
36 mėnesius iš eilės nenaudoja elektros
energijos.“
Neatsižvelgta

EETNT 112 punkte numatyta, kad ,,buitinis
vartotojas už per ataskaitinį laikotarpį
patiektą elektros energiją, elektros energijos
persiuntimo ir kitas su tuo susijusias
paslaugas ir (ar) galią su operatoriumi ar
ATSISKAITYMO TERMINAS
tiekėju privalo atsiskaityti ne vėliau kaip iki
Iki 15 (penkioliktos) mėnesio, einančio po ataskaitinio kito mėnesio, einančio po ataskaitinio
laikotarpio, kalendorinės dienos Iki mėnesio, einančio laikotarpio paskutinės kalendorinės dienos,
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po ataskaitinio
dienos.

laikotarpio,

paskutinės

darbo kiti vartotojai – per 15 kalendorinių dienų
nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.“
Taigi,
sutarties
projekte
nustatytos
atsiskaitymo sąlygos atitinka teisės aktų
reikalavimus ir bei šiuo metu galiojančios ir
visiems tinklų naudotojams taikomos
persiuntimo sutarties sąlygas.
Kartu pastebėtina, kad sutarties projekte
nustatytas atsiskaitymo terminas, kaip
specialioji persiuntimo sutarties sąlyga, gali
būti keičiama šalių susitarimu, kaip tai
numatyta sutarties bendrųjų sąlygų 53
punkte: Sutarties Specialiųjų sąlygų
nuostatos, įskaitant Sutarties priedus, gali
būti
pakeistos,
papildytos
raštišku Operatoriaus ir Kliento susitarimu.
“

UAB „Elektrum Lietuva“ 2020 m. gegužės 13 d. raštas
10.

Specialiose sąlygose nurodytas atsiskaitymo
terminas:
„Iki kiekvieno kalendorinio mėnesio,
einančio po ataskaitinio laikotarpio, 15
(penkioliktos) dienos“

Mūsų nuomone, toks atsiskaitymo terminas yra per
trumpas, nes dažnai pasitaiko neatitikimų perduotuose
klientų suvartojimų duomenyse, todėl reikalingas
papildomas laikas jiems ištaisyti, ypač vienos sąskaitos
atveju.

Neatsižvelgta
Paaiškiname, kad aptariamos sutarties
sąlygos nėra taikomos nepriklausomam
tiekėjui.

Siūlome atsiskaitymo terminą ilginti iki mėnesio 20 Vadovaujantis 2020 m. gegužės 7 d. Seimo
dienos.
priimto Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52,
59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo
įstatymo Nr. XIII-2900 19 straipsniu
keičiamo Elektros energetikos įstatymo 61
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nuostatomis, nebuitiniai vartotojai su tiekėju
gali sudaryti dvejopas sutartis: elektros
energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba
elektros energijos pirkimo–pardavimo ir
persiuntimo paslaugos teikimo sutartį.
Priklausomai nuo vartotojo ir tiekėjo
tarpusavio santykių modelio, formuojasi
skirtingi
persiuntimo
santykiai
su
operatoriumi:
- kai
nebuitinis
vartotojas
su
nepriklausomu
tiekėju
sudaro
elektros
energijos
pirkimo–
pardavimo
sutartį,
nebuitinis
vartotojas turi sudaryti sutartį dėl
elektros
energijos
persiuntimo
vartotojo objektui su tuo tinklų
operatoriumi, prie kurio valdomų
tinklų yra prijungtas vartotojo
objektas (EEĮ 40 str. 1 d.);
- kai
nebuitinis
vartotojas
su
nepriklausomu
tiekėju
sudaro
elektros energijos pirkimo-pardavimo
ir persiuntimo paslaugos teikimo
sutartį, atskira sutartis tarp vartotojo
ir skirstomųjų tinklų operatoriaus
nesudaroma, nes tokią sutartį su
skirstomųjų
tinklų
operatoriumi
sudaro nepriklausomas tiekėjas (EEĮ
40 str. 2 d.).
Pažymėtina, kad nepriklausomam tiekėjui
būdingos persiuntimo paslaugos teikimo
sutarties sąlygos yra paskelbtos viešai
konsultacijai kaip atskiras projektas (TAIS
Nr. 20-6253).
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11.

12.

„29.11. viršijęs nustatytą leistinąją naudoti
galią, už viršytą galios dalį papildomai
sumokėti Operatoriui mokestį teisės aktų
nustatyta tvarka. Mokestį Klientas privalo
sumokėti pagal Operatoriaus pateiktą
mokėjimo dokumentą
Operatoriaus
atsakomybė,
Kliento
įsipareigojimai ir kitos nuostatos.

Neaišku, kodėl už viršytą galią sąskaitą išrašo Neatsižvelgta
Operatorius, o ne tiekėjas?
Žr. pastabos Nr. 10 vertinimo motyvus.
Prašome paaiškinti procesą ir jeigu reikia, pakoreguoti
atitinkamai šią nuostatą
Vienos sąskaitos su verslo klientu atveju, Tiekėjas Neatsižvelgta
atstovaus Operatorių santykiuose su klientu, nes kaip
suprantame, klientas neturės jokio sutartinio santykio Žr. pastabos Nr. 10 vertinimo motyvus.
su Operatoriumi.
Atsižvelgiant į tai, neaišku kokiu būdu šios
Operatoriaus standartinės sutarties sąlygos gali būti
perkeliamos į tiekėjo ir
verslo kliento sutartį,
nepadidinus jos apimties.
Prašome paaiškinti/ supažindinti su šių standartinių
sąlygų įgyvendinimo sprendimu vienos sąskaitos
atveju:
gal yra numatytas koks nors procesinis
sprendimas (pvz. šios sutarties standartinės sąlygos bus
privalomai skelbiamos Operatoriaus tinklapyje ir
tiekėjai galės klientams pateikti tik nuorodas į aktualios
redakcijos sąlygas), ar kt., nes šių standartinių sąlygų
Operatoriaus su tiekėjais nederino.

13.

Priedas Nr. 1. OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Neaišku, kaip įgyvendinti šį reikalavimą, jeigu verslo
klientas turi pvz. 100 objektų. Prašome paaiškinti.

Neatsižvelgta
Žr. pastabos Nr. 10 vertinimo motyvus.

14.

Priedai Nr. 2-3

Neaišku, kaip įgyvendinti šį reikalavimą vienos Neatsižvelgta
sąskaitos su verslo klientu atveju: ar tiekėjas privalės
sudarinėti šiuos priedus su verslo klientais. Prašome Žr. pastabos Nr. 10 vertinimo motyvus.
paaiškinti.
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