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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7¹ punktu, Veiklos elektros energetikos
sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m.
rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 14.2 papunkčiu parengė Tarybos nutarimo „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. O3E-6 „Dėl
deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti patvirtinimo“
pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas), kuriuo siūloma pakeisti Deklaracijos nepriklausomo
elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti formą (toliau – Deklaracija).
Deklaracija keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2
straipsnio 14² ir 28¹ dalių, 16 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatomis, nustačiusiomis naują veiklos
elektros energetikos sektoriuje rūšį – elektros energijos paklausos telkimą, kurią vykdantis asmuo –
nepriklausomas elektros energijos paklausos telkėjas šios veiklos vykdymui turi turėti reikiamą
leidimą, bei 16 straipsnio 21 dalimi ir 17 straipsnio 1 dalimi, kurios nurodo, leidimas vykdyti
nepriklausomo paklausos telkėjo veiklą išduodamas asmenims, siekiantiems vykdyti elektros
energijos paklausos telkimą, kuriems nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo
procedūra ir kurie yra pateikę deklaraciją išduoti tokį leidimą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Projekte siūloma pakeisti Deklaracijos pavadinimą
nurodant, kad ji teikiama ir siekiant vykdyti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo
veiklą, bei papildant reikalavimu pareiškėjui Deklaracijoje nurodyti su nepriklausomu paklausos
telkėju susijusius tiekėjus1.
Taip pat, atsižvelgiant į Energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23,
241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34 1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu
galios įstatymo Nr. XIII-1968 nuostatas, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos
ministerijos buvo prijungta prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bei nuo 2019
m. liepos 1 d. po reorganizacijos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pavadinimas
buvo pakeistas į Tarybą, todėl atitinkamai Projektas išdėstytas nauja redakcija.
1

Taisyklių 14.2 papunktyje nurodyta, kad Tarybos nustatytos formos deklaracijoje dėl asmens, siekiančio vykdyti
nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą ar nepriklausomo paklausos telkėjo veiklą, taip pat nurodomi su
nepriklausomu paklausos telkėju susiję tiekėjai.

2
Projektas nuo 2021 m. sausio 28 d. iki 2021 m. vasario 2 d. buvo paskelbtas Lietuvos
Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Tarybos interneto svetainėje
viešajai konsultacijai pastaboms ir pasiūlymams teikti (Tarybos 2021 m. sausio 28 d. raštu
Nr. R2-(L)-694). Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2021 m. vasario 3 d. raštu Nr. (21.325 Mr)3-175 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 12 d.
nutarimo Nr. O3E-6 „Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai
vykdyti patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo“ pateikė siūlymą Deklaracijos 4 punkte,
kuriame turi būti pateikta informacija apie su pareiškėju susijusius tiekėjus, įvesti papildomą
numeraciją, pvz. 4.1.1.–4.1.8 informacijai apie elektros energijos tiekėją Nr. 1, 4.2.1–4.2.8.
informacijai apie elektros energijos tiekėją Nr. 2 ar pan., kai pareiškėjas yra susijęs daugiau nei su
vienu tiekėju, arba papildyti pastabą, kad nurodant kelis elektros energijos tiekėjus papunkčiuose
(eilutėse) atitinkamą informaciją apie kiekvieną iš jų reikėtų surašyti laikantis to paties eiliškumo. Į
šį siūlymą atsižvelgta papildant pastabą, nurodytą 3 išnašoje.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Leidimų skyrius siūlo Tarybai pritarti pateiktam
nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 12 d. nutarimo
Nr. O3E-6 „Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio
12 d. nutarimo Nr. O3E-6 „Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo
veiklai vykdyti patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 3 lapai;
2. Derinimo pažyma, 1 lapas.

Leidimų skyriaus patarėja

Rita Klakauskienė

Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M.
SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. O3E-6 „DĖL DEKLARACIJOS FORMOS
NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO VEIKLAI VYKDYTI
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. vasario
d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7¹ punktu,
Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje
leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 14.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Leidimų skyriaus 2021 m. vasario
d. pažymą Nr. O5E„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. O3E-6
„Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti patvirtinimo“
pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. sausio 12 d. nutarimą
Nr. O3E-6 „Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti
patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL DEKLARACIJOS FORMOS NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS
TIEKIMO VEIKLAI AR NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS PAKLAUSOS
TELKĖJO VEIKLAI VYKDYTI TVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7¹ punktu,
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 9, 12, 16, 17, 30, 31, 33, 35,
391, 41, 59, 69 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 1 straipsniu įstatymo Nr.
XIII-3017 5 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimo
Nr. 756 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl
Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 4
punktu, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Dujų ir elektros
departamento Elektros skyriaus 2018 m. sausio 3 d. pažymą Nr. O5E-2 „Dėl Deklaracijos formos
nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti tvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:
Patvirtinti Deklaracijos formą nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai ar
nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklai vykdyti (pridedama).“

Tarybos pirmininkas

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2018 m. sausio 12 d. nutarimu Nr.
O3E-6
(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2021 m. vasario d. nutarimo Nr. redakcija)
Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai
Verkių g. 25C-1
LT-08223 Vilnius
DEKLARACIJA
NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO VEIKLAI AR
NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS PAKLAUSOS TELKĖJO VEIKLAI
VYKDYTI
Nr.
(data)
(vieta)

1. Deklaracija:
□Nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti (nurodyti)
□Nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklai vykdyti (nurodyti)

□Leidimo išdavimui (nurodyti)
□Leidimo keitimui (nurodyti)
2. Duomenys apie pareiškėją:
2.1. Pareiškėjo pavadinimas / vardas ir pavardė
2.2. Pareiškėjo juridinio asmens kodas / asmens kodas
2.3. Pareiškėjo buveinės adresas
2.4. Telefonas
2.5. Faksas
2.6. Elektroninio pašto adresas
2.7. Interneto svetainė
2.8. Pareiškėjo korespondencijos adresas
3. Žinios apie pareiškėjo įgaliotą atstovą:
3.1. Įgalioto atstovo pavadinimas / vardas ir pavardė
3.2. Pareigos
3.3. Telefonas
3.4. Elektroninio pašto adresas
3.5. Atstovavimo teisinis pagrindas1
4. Su pareiškėju2 susiję elektros energijos tiekėjai3:
1

Pareiškėjo įgaliotas atstovas kartu su deklaracija turi pateikti įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Pildoma tik tais atvejais, kai siekiama gauti leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklą.
3
Laikoma, kad pareiškėjas ir elektros energijos tiekėjas, kaip ūkio subjektai, yra susiję, jeigu vienas iš jų tiesiogiai arba
netiesiogiai (per trečiuosius ūkio subjektus) turi daugiau kaip pusę kito ūkio subjekto akcijų, kitokių vertybinių popierių
ar turto arba turi teises į daugiau kaip pusę balsų, arba turi teisę skirti daugiau kaip pusę priežiūros ar valdymo organų
narių, arba turi ūkio subjekto valdymo teisę.
Nurodant kelis elektros energijos tiekėjus, papunkčiuose atitinkamą informaciją apie kiekvieną iš jų reikia surašyti
2

3

4.1. Tiekėjo pavadinimas / vardas ir pavardė
4.2. Tiekėjo juridinio asmens kodas / vardas ir pavardė
4.3. Tiekėjo buveinės adresas
4.4. Telefonas
4.5. Faksas
4.6. Elektroninio pašto adresas
4.7. Interneto svetainė
4.8. Tiekėjo korespondencijos adresas
adresas
5. Informacija, kuri yra keičiama4:
6. Informaciją dėl leidimo išdavimo, keitimo ar papildomų dokumentų pateikimo teikti šiais
būdais:

□ elektroniniu paštu (nurodyti) □ paštu (nurodyti) □ faksu (nurodyti) □ atvykus į leidimus išduodančią instituciją

Pareiškėjas arba pareiškėjo įgaliotas atstovas pasirašydamas šią deklaraciją, patvirtina, kad
asmeniui nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra, bei pateikti
duomenys yra teisingi. Taip pat asmuo įsipareigoja vykdyti leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas.
PRIDEDAMA. (dokumentas, patvirtinantis,
reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra).

(parašas)

kad

asmeniui

nėra

pradėta

bankroto,

(pareiškėjas arba įgaliotas asmuo)

laikantis to paties eiliškumo.
4
Pildoma tik tais atvejais, kai siekiama pakeisti leidime esančią informaciją. Šiais atvejais kartu su deklaracija turi būti
pateikti keičiamus duomenis patvirtinantys dokumentai.

DERINIMO PAŽYMA
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. O3-6 „DĖL
DEKLARACIJOS FORMOS NEPRIKLAUSOMO ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO VEIKLAI VYKDYTI PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO PROJEKTO (TOLIAU – PROJEKTAS)
2021-02Nr.

Pasiūlymo/ pastabos
teikėjas
1. Lietuvos
Respublikos
energetikos ministerijos
2021-02-03 raštas Nr.
(21.3-25 Mr)3-175

Pastaba, pasiūlymas

Pastabų, pasiūlymų vertinimas

Dėl Deklaracijos formos 4 punkto.
Siūlymas
Kadangi pagal pateiktus šio punkto papunkčių (4.1.–4.8)
pavadinimus ir numeraciją nėra aišku, kokiu būdu reikėtų nurodyti
informaciją apie kelis susijusius elektros energijos tiekėjus,
siūloma apsvarstyti galimybę įvesti papildomą numeraciją, pvz.
4.1.1.–4.1.8 informacijai apie elektros energijos tiekėją Nr. 1,
4.2.1–4.2.8. informacijai apie elektros energijos tiekėją Nr. 2 ar
pan., arba papildyti pastabą, kad nurodant kelis elektros energijos
tiekėjus papunkčiuose (eilutėse) atitinkamą informaciją apie
kiekvieną iš jų reikėtų surašyti laikantis to paties eiliškumo.

Atsižvelgta.
Į siūlymą atsižvelgta papildant pastabą, nurodytą 3 išnašoje,
tekstu „Nurodant kelis elektros energijos tiekėjus,
papunkčiuose atitinkamą informaciją apie kiekvieną iš jų
reikia surašyti laikantis to paties eiliškumo.“
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