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1. Bendrosios nuostatos
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies
20 punktu ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklės), Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) derina tinklų operatorių
apskaičiuotus elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir
elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymo paslaugų (toliau – Paslaugos) įkainius.
Taryba 2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. O3E-2301 (toliau – Nutarimas Nr. O3E-230)
suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Operatorius) Paslaugų įkainius ir jų
taikymo sąlygas. Minėtu nutarimu suderinti Paslaugų įkainiai bei jų taikymo sąlygos pateikti 1
lentelėje.
1 lentelė. Paslaugų įkainiai
Fiksuotas įkainis
be PVM, EUR
1. Elektros energijos persiuntimo / tiekimo nutraukimas, apribojimas ar atnaujinimas vartotojui
prašant arba apribojimas, nutraukimas dėl vartotojo kaltės:
Paslaugų pavadinimai

1.1. Fiziniams ir juridiniams asmenims nuo skaitiklio
1.2. Fiziniams ir juridiniams asmenims, panaudojant automobilį su
pakėlimo aikštele
1.3. Fiziniams ir juridiniams asmenims nuo tranzitinės dėžės arba
transformatorinės arba atjungiant nuo atramos, nenaudojant automobilio su
pakėlimo aikštele

18,32
86,49
51,29

Įkainis taikomas vartotojui:
a) kuriam elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas / apribojamas dėl skolos už
suvartotą elektros energiją arba dėl nesudarytos elektros energijos persiuntimo / tiekimo sutarties;
b) atnaujinant elektros energijos persiuntimą / tiekimą, kuriam elektros energijos persiuntimas / tiekimas
buvo nutraukiamas / apribojamas dėl skolos už suvartotą elektros energiją arba dėl nesudarytos elektros
energijos persiuntimo / tiekimo sutarties;
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Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. liepos 20 d. nutarimas Nr. O3E-230 ,,Dėl AB „Energijos
skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir elektros
apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymo įkainių derinimo“ (2018 m. liepos 26 d. nutarimo redakcija Nr. O3E-235).
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c) prašant nutraukti / apriboti / atnaujinti elektros energijos persiuntimą / tiekimą;
d) siekiant užkirsti kelią neteisėtiems vartotojo veiksmams (neveikimui);
e) atskirai tiek nutraukiant / apribojant, tiek atnaujinant elektros energijos persiuntimą / tiekimą;
f) kiekvienam vartotojo objektui, nepriklausomai nuo objekte įrengtų elektros apskaitos prietaisų
skaičiaus.

Operatorius 2021 m. vasario 19 d. raštu Nr. 21KR-SD-3164 ,,Dėl elektros energijos
persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo įkainių ir jų taikymo sąlygų
suderinimo“ (toliau – Raštas Nr. 1) pateikė siūlymą sujungti 1 lentelės 1.2 ir 1.3 papunkčiuose
nurodytus įkainius bei pateikė pakeistus Paslaugų įkainius ir jų taikymo sąlygas ir prašo juos
suderinti.
Operatorius Rašte Nr. 1 nurodė šias pagrindines Paslaugų įkainių bei jų taikymo sąlygų
keitimo priežastis:
1) nuo 2021 m. kovo 1 d. galiojančios redakcijos Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklėse įkainių taikymo pagrindų sąrašas yra platesnis, o vartotojų prašymus dėl elektros
energijos persiuntimo nutraukimo ir atnaujinimo priims ir sąskaitas formuos ne tik operatorius, bet
ir tiekėjai.
2) teikiant elektros energijos persiuntimo nutraukimo paslaugą klientui, užsakymus
priimantys asmenys dažnai negali identifikuoti, ar nutraukiant persiuntimą klientui bus naudojamas
automobilis su pakėlimo aikštele ar nebus, nes pakėlimo aikštelės panaudojimo poreikis išaiškėja
tik nuvykus į paslaugos suteikimo vietą ir įvertinus aplinkybes. Todėl užsakymo metu klientui nėra
galimybės pateikti tikslios informacijos, kokia paslauga jam bus suteikta ir kokį paslaugų įkainį jis
turi sumokėti, todėl neretai klientui yra taikomas mažesnis paslaugos įkainis. Tačiau paaiškėjus
aplinkybėms, kad dėl techninių galimybių ir saugumo reikalavimų paslauga negali būti suteikta be
pakėlimo aikštelės, paslauga suteikiama su pakėlimo aikštele. Paslauga yra suteikiama klientui tik
apmokėjus išankstinę sąskaitą, tad tiksliam sąskaitos išrašymui reikalingas papildomas
administravimas (gali būti reikalingos sąskaitos korekcijos, komunikacija klientui, kiti veiksmai) ir
šie papildomo administravimo kaštai nebuvo numatyti derinant paslaugų įkainius.
3) kadangi pagal minėtus Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių pakeitimus,
prašymus dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir atnaujinimo priims ir sąskaitas formuos
ne tik operatorius, bet ir tiekėjai, tai dėl 2 punkte nurodytų priežasčių užsakymo metu tiekėjas
negalės klientui nurodyti, koks Paslaugos įkainis bus taikomas (su pakėlimo aikštele ar be pakėlimo
aikštelės), dėl ko procesas galimai bus komplikuotas ir neefektyvus, nes papildomai reikės
identifikuoti, kokia paslauga bus teikiama, koreguojamos ir perrašomos sąskaitos, gali didėti skolų
administravimo kaštai, vykdoma papildoma komunikacija su klientu ir bendrove.
2. Paslaugų įkainių pakeitimas
Siekiant išvengti papildomo administravimo dėl Paslaugų įkainių taikymo ir apmokėjimo
proceso, Operatorius siūlo sujungti šiuo metu taikomą Paslaugos, teikiamos panaudojant pakėlimo
aikštelę, įkainį (86,46 Eur) ir Paslaugos, teikiamos nuo tranzitinės dėžės arba transformatorinės arba
atjungiant nuo atramos, nenaudojant automobilio su pakėlimo aikštele, įkainį (51,29 Eur) į vieną:
„Elektros energijos persiuntimo / tiekimo nutraukimo, apribojimo arba atnaujinimo vartotojui
prašant arba apribojimo, nutraukimo dėl vartotojo kaltės fiziniams ir juridiniams asmenims nuo
tranzitinės dėžės arba transformatorinės arba atjungiant nuo atramos“ (toliau – Sujungtas įkainis).
Teikiamo derinti Sujungto įkainio dydžio pagrindimui Operatorius siūlo naudoti istorinę
informaciją apie Paslaugų užsakymus (žr. 2 lentelę).
2 lentelė. Informacija apie Paslaugų užsakymų kiekius2
Paslaugų pavadinimai
Paslaugų užsakymų
kiekiai, vnt.
2

Proc.

Duomenys parengti pagal Rašte ir Operatoriaus 2021 m. kovo 24 d. el. paštu pateiktus duomenis (Tarybos reg. Nr. R1-4763).
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Fiziniams ir juridiniams asmenims, panaudojant
automobilį su pakėlimo aikštele
Fiziniams ir juridiniams asmenims nuo tranzitinės
dėžės arba transformatorinės arba atjungiant nuo
atramos, nenaudojant automobilio su pakėlimo
aikštele
Iš viso:

2019 m.
404

2020 m.
521

2019 m.
38

2020 m.
35

661

974

62

65

1065

1495

100

100

Operatorius siūlo nustatyti Sujungtą įkainį – 63,61 EUR (be PVM), kuris apskaičiuotas kaip
sujungiamų Paslaugų įkainių santykis pagal 2020 m. užsakymo kiekių proporciją (86,49 EUR ×
35 proc. + 51,29 EUR × 65 proc.).
Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius (toliau – Elektros skyrius),
išanalizavęs Operatoriaus Raštu Nr. 1 pateiktą informaciją (patikslintą Operatoriaus 2021 m. kovo
24 d. el. paštu pateiktu raštu (Tarybos reg. Nr. R1-4763, toliau – Raštas Nr. 2) ir Paslaugų įkainių
skaičiavimą ir siekdamas įvertinti Operatoriaus Rašte Nr. 1 įvardytą problematiką dėl sudėtingesnio
Paslaugų teikimo proceso ir papildomų išlaidų atsiradimo, kreipėsi į Operatorių (2021 m. balandžio
1 d. raštu Nr. R2-(E)-2501 ir elektroniniais paklausimais), prašydamas pateikti:
1) pagrindimus ir paaiškinimus dėl galimybės pagal Operatoriaus turimus skaitmenizuotus
duomenis apie vartotojus ir elektros tinklų infrastruktūrą iš anksto nustatyti, kokiu būdu (naudojant
automobilį su pakėlimo aikštele ar be jos) Paslaugos turi būti suteiktos, vertinant tai, jog, Tarybos
duomenimis, Operatorius įgyvendina procesus, skirtus tinklo struktūrinių elementų būklei stebėti;
2) informaciją apie atvejų skaičių, kai Paslaugos buvo teikiamos vartotojo prašymu 3 ir
esant šiems atvejams nurodyti, kiek buvo atvejų, kai vartotojų buvo prašoma apmokėti susidariusį
skirtumą tarp Paslaugų įkainių, kiek buvo nesurinkta pajamų ir kelių vartotojų atžvilgiu buvo
pradėta skolos išieškojimo procedūra, taip pat vidutines Operatoriaus tikėtinas administravimo
išlaidas dėl vienam vartotojui suteiktos Paslaugos įkainių skirtumo susigrąžinimo;
3) detalizuoti, kokios papildomos išlaidos būtų patiriamos tuo atveju, jei būtų paliekami
galioti nesujungti Paslaugų įkainiai, taip pat kokios galimos papildomos išlaidos esant kitoms
Elektros skyriaus analizuotoms alternatyvoms (pritaikant Operatoriaus informacines sistemas
(toliau – IT) taip, kad įkainis būtų žinomas iki Paslaugos suteikimo, arba išrašant patikslinamąją
sąskaitą po Paslaugos suteikimo, arba išrašant sąskaitą tik po Paslaugos suteikimo);
4) Taip pat Operatoriaus buvo prašoma indikuoti kitą, jo manymu, optimalią alternatyvą be
Operatoriaus siūlomo Sujungto įkainio.
Operatorius 2021 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 21KR-SD-5462 (Tarybos reg. Nr. R1-5983,
toliau – Raštas Nr. 3), 2021 m. gegužės 12 d. el. paštu (Tarybos reg. Nr. R1-7987, toliau – Raštas
Nr. 4) ir 2021 m. birželio 10 d. el. paštu (Tarybos reg. Nr. R1-8496, toliau – Raštas Nr. 5),
atsakydamas į minėtus klausimus, nurodė, kad Operatoriaus klientus aptarnauja Kontaktų centro
(toliau – KC) darbuotojai, KC darbuotojai neturi prieigų prie TEVIS ir GIS informacinių sistemų,
kuriose yra saugomi elektros skirstomojo tinklo duomenys reikalingi nustatyti atjungimo vietą, šie
duomenys apima elektros oro linijas, apskaitos įrengimo vietas. Tačiau, netgi suteikus prieigas, KC
darbuotojai negalėtų įvertinti sistemose saugomų elektros oro linijų, apskaitos įrengimo vietų
informacijos ir priimti sprendimą dėl atjungimo tipo. Todėl yra reikalingi IT pokyčiai, kurie KC
darbuotojui pateiktų galimo atjungimo tipo informaciją ,,Vieno Lango“ informacinėje sistemoje prie
kiekvieno objekto. Siekiant įgyvendinti pilną sprendimą, t. y. pateikti atjungimo informaciją tiek
KC darbuotojams, tiek suteikti galimybę elektros inžinieriams sistemose žymėti atjungimo tipus,
reikalingi IT pokyčiai. Preliminariu vertinimu IT pokyčiai kainuotų apie 70 tūkst. EUR, nes pokytis
apima keturias IT, reikalingi integracijų su kitomis IT pokyčiai. Anksčiausiai galimas pokyčio
įgyvendinimo terminas – 2022 III ketvirtis. Taip pat Operatorius atkreipė dėmesį, kad būtų
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Nagrinėjamu atveju aktualūs tik atvejai, kai Paslaugos teikiamos vartotojo prašymu, kadangi visais kitais atvejais
atsiskaitymas vykdomas po Paslaugos suteikimo.
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investuojama į IT, kurias planuojama keisti ateityje, todėl atlikti IT pokyčiai būtų naudojami apie du
metus.
Pateikti prašomų duomenų apie vartotojų iniciatyva suteiktas Paslaugas Operatorius
negalėjo, nes, kaip nurodė Rašte Nr. 4, tokie duomenys nekaupiami, o Raštu Nr. 3 pateikė prašomus
duomenis neišskiriant, kieno iniciatyva (vartotojo, tiekėjo ar Operatoriaus) buvo teikiamos
Paslaugos. Pagal šiuos duomenis matyti, kad iš viso suteikta Paslaugų naudojant automobilį su
pakėlimo aikštele 2019 m. – 404 vartotojams, o 2020 m. – 521 vartotojams, iš jų už Paslaugą
sumokėjo mažesniu įkainiu 2019 m. – 385, o 2020 m. – 500 vartotojų. Operatorius nė karto nebandė
vartotojams, kuriems Paslauga buvo suteikta naudojant automobilį su pakėlimo aikštele, nors
sąskaita išrašyta taikant Paslaugos be pakėlimo aikštelės įkainį, pateikti papildomos sąskaitos dėl
susidariusio Paslaugos įkainių skirtumo apmokėjimo. Dėl šio skirtumo Operatorius 2019 m. negavo
13,552 tūkst. EUR pajamų, o 2020 m. – 17,6 tūkst. EUR.
Operatorius Raštu Nr. 3 taip pat pateikė vidutines tikėtinas administravimo išlaidas dėl
vienam vartotojui suteiktos Paslaugos įkainių skirtumo susigrąžinimo, pagal kurias Paslaugų
užsakymo sąnaudos – apie 5,56 EUR, patikslintos sąskaitos išsiuntimo kaina – apie 0,49 EUR,
mokėjimo patikrinimas – apie 0,51 EUR, vykdant skolos išieškojimą teisminiu keliu, papildomos
sąnaudos sudarytų apie 56,40 EUR, taip pat nurodė, kad IT integracijos sąnaudos būtų apie 70 tūkst.
EUR, o vienam vartotojui – apie 34 EUR. Raštu Nr. 5 patikslino, kad 70 tūkst. EUR investicija
leistų pažymėti atjungimo tipą, tačiau šis pokytis vis tiek neleistų tiekėjams matyti atjungimo tipo.
Visas procesas vyktų neautomatizuotai, tai reiškia komunikacija vyktų telefonu, el. paštu, raštais ir
pan. Būtų naudojami tiek Operatoriaus darbuotojų, tiek tiekėjų resursai, kurie ir būtų papildomos
Operatoriaus ir tiekėjo sąnaudos. Operatorius konkrečių sąnaudų dydžių nenurodė, tačiau pažymėjo,
kad jeigu sąskaita būtų tikslinama tik jau po atliktų darbų, patikslinant išrašytą sąskaitą būtų
reikalingas papildomas KC darbuotojų resursas komunikuojant su vartotoju, tikėtina išaugtų ir skolų
išieškojimo dalis. Vertinimui reikėtų nusimatyti, kad patikslinančios sąskaitos administravimas lygu
sąskaitos administravimui, t. y. vietoje 1 sąskaitos, reikės administruoti 2 sąskaitas – vadinasi
dvigubi kaštai. Jeigu būtų išrašoma tik galutinė sąskaita, tam visų pirma reikėtų sukurti procesą, nes
šiuo metu nėra tokio proceso Operatoriui šioms paslaugoms teikti. Papildomų išlaidų Operatoriaus
pusėje galbūt ir neatsirastų, jeigu nevertintume rizikos, jog vartotojai nemokės jiems pateiktų
sąskaitų be papildomos komunikacijos.
Elektros skyrius, sistemiškai įvertinęs Operatoriaus Raštais Nr. 1 – Nr. 5 pateiktą
informaciją dėl Paslaugų teikimo, taip pat vadovaudamasis Elektros energetikos įstatyme
apibrėžtais 67 straipsnio 5 dalyje įtvirtintais įkainių nustatymo principais (objektyvumo ir sąnaudų
pagrįstumo, tinklų naudotojų nediskriminavimo), siūlo Tarybai nepritarti Operatoriaus siūlymui
sujungti šiuo metu taikomą Paslaugos, teikiamos panaudojant pakėlimo aikštelę, įkainį (86,46 EUR)
ir Paslaugos, teikiamos nuo tranzitinės dėžės arba transformatorinės arba atjungiant nuo atramos,
nenaudojant automobilio su pakėlimo aikštele, įkainį (51,29 EUR) į vieną ir nederinti 63,61 EUR
(be PVM) dydžio Sujungto įkainio dėl šių priežasčių:
1. Nėra aiški problemos apimtis. Atsižvelgiant į tai, kad išankstinė sąskaita už suteiktas
Paslaugas išrašoma tik tuo atveju, jei Paslaugos užsakomos vartotojo iniciatyva (tiesiogiai
Operatoriaus arba per tiekėją), Operatoriaus buvo paprašyta pateikti duomenis apie Paslaugų
teikimo vartotojo iniciatyva apimtis (įskaitant ir šio proceso metu atsirandančių papildomų išlaidų
apimtis). Tačiau Operatorius Raštu Nr. 3 pateikė bendrus duomenis apie Paslaugų suteikimą,
neišskiriant duomenų Paslaugų suteikimo vartotojo iniciatyva, o Rašte Nr. 4 nurodė, kad minėtų
duomenų negali pateikti, kadangi tokia informacija nėra kaupiama.
2. Paslaugų įkainis nebūtų pagrįstas faktiškai patirtomis sąnaudomis . Sujungus Paslaugos
įkainius, vartotojai, kuriems Paslaugos būtų suteikiamos nenaudojant pakėlimo aikštelės, turėtų už
tai mokėti 12,32 EUR daugiau, nei būtų mokėję pagal dabar galiojančius Paslaugų įkainius, taip iš
dalies subsidijuodami tuos vartotojus, kuriems Paslaugos būtų teikiamos naudojant pakėlimo
aikštelę ir kuriems Paslaugų įkainis mažėtų 22,88 EUR.
3. Abejotinos rizikos. Negauta informacijos, jog tiekėjams įgyvendinant jau daugiau kaip
tris mėnesius galiojančias Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių nuostatas kyla
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Operatoriaus Rašte Nr. 1 (ir vėlesniuose) išdėstytos galimos rizikos (problemos) taikant tris
skirtingus Paslaugos įkainius.
4. Neišbandytos alternatyvos.
4.1. Operatorius nė karto nebandė vartotojui, kuriam Paslauga buvo suteikta su pakėlimo
aikštele, nors sąskaita išrašyta taikant Paslaugos be pakėlimo aikštelės įkainį, pateikti papildomos
sąskaitos dėl susidariusio Paslaugos įkainių skirtumo ir taip išspręsti klausimą dėl faktiškai suteiktos
Paslaugos patirtų sąnaudų skirtumo apmokėjimo.
4.2. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 146 1 punkte nustatyta, jog šiose
taisyklėse nurodytais atvejais už elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimą ar
apribojimą bei atnaujinimą tiekėjas atsiskaito su operatoriumi kas mėnesį pagal operatoriaus
išrašytą mokėjimo dokumentą. Tiekėjo dėl operatoriaus vykdyto elektros energijos persiuntimo ir
(ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo bei jo atnaujinimo patirtas išlaidas tiekėjui padengia
vartotojas. Pažymėtina, kad kitais Paslaugos teikimo atvejais, išskyrus užsakant Paslaugas vartotojo
iniciatyva, taikomas apmokėjimo už Paslaugas reikalavimas po Paslaugos suteikimo, t. y.
neišankstinio apmokėjimo už Paslaugą būdą Operatorius taikė, kai Paslauga buvo atliekama
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatytais atvejais Operatoriaus ar tiekėjo
iniciatyva. Neišankstinio atsiskaitymo būdo taikymas už Paslaugas, suteiktas vartotojo iniciatyva,
išspręstų klausimą, koks Paslaugos įkainis (naudojant pakėlimo aikštelę, ar jos nenaudojant) turi
būti taikomas.
Kartu pastebėtina, kad susitikimų dėl Paslaugų įkainių derinimo metu Operatorius nurodė,
kad tais atvejais, kai iš anksto nėra žinoma, kokiu būdu turės būti suteikta Paslauga, t. y. ar
naudojant automobilį su pakėlimo aikštele, ar ne, pirmiausia siunčiamas specialistas, galintis
suteikti Paslaugą nenaudojant automobilio su pakėlimo aikštele. Jeigu šiam specialistui nuvykus į
vietą paaiškėja, kad Paslaugai suteikti reikalinga panaudoti automobilį su pakėlimo aikštele, tuomet
siunčiamas specialistas su Paslaugai atlikti reikiama transporto priemone. Taigi tais atvejais, kai
Paslaugai atlikti reikalingas automobilis su pakėlimo aikštele, yra vykstama į vietą du kartus.
Įtvirtinus Sujungtą įkainį, šis procesas liktų galioti. Manome, kad toks Paslaugų teikimo procesas
nėra efektyvus ir Operatorius turėtų ieškoti būdų, kaip šį procesą susiefektyvinti ir užtikrinti
paslaugų teikimą mažiausiomis sąnaudomis. Pastebėtina, kad Nutarimu Nr. O3E-230 nustatant
Paslaugos įkainius ir Elektros skyriaus 2018 m. liepos 11 d. pažymoje Nr. O5E-170 „Dėl AB
„Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo,
apribojimo, atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymo įkainių derinimo“ nei
vienos Paslaugos įkainiuose nebuvo vertinamos sąnaudos, kurios atsiranda dukart vykstant į tą patį
objektą, kai, nuvykus į Paslaugos teikimo vietą, paaiškėja kitas Paslaugos teikimo tipas.
Atsižvelgiant į tai, Operatorius turėtų pateikti Tarybai informaciją apie optimalias priemones, kurių
numato imtis, tam, kad būtų užtikrintas efektyvus paslaugų teikimo procesas, eliminuojant dvigubą
vykimą į Paslaugos teikimo vietą ir indikuoti metinę papildomų sąnaudų, patiriamų dėl pakartotinio
vykimo, kai Paslaugos teikimo metu nustatomas kitas, nei manyta, Paslaugos tipas, apimtį.
3. Dėl Paslaugų įkainių taikymo sąlygų
Operatorius, atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2021 m. kovo 1 d. galiojančios redakcijos
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytas platesnis Paslaugų įkainių taikymo
pagrindų sąrašas, pateikė patikslintas Paslaugų įkainių taikymo sąlygas.
Elektros skyrius, įvertinęs pakeistas Paslaugų įkainių taikymo sąlygas ir atsižvelgdamas į tai,
kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse yra numatyta galimybė Operatoriui nutraukti
ar apriboti elektros energijos persiuntimą ne vartotojo ar tiekėjo prašymu ir ne dėl vartotojo kaltės
(pvz., kai tai padaryti būtina atliekant elektros tinklų priežiūros darbus, taip pat vykdant naujų
elektros energijos vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų darbus), ir šiuo atveju pagal
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles netaikomi su Taryba suderinti įkainiai, taip pat į
tai, kad pagal pakeistas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles tam tikrais atvejais su
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Operatoriumi atsiskaito ne pats vartotojas, o tiekėjas, darbo tvarka pateikė Operatoriui pastabas ir
pasiūlymus dėl pateiktų Paslaugų įkainių taikymo sąlygų (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Operatoriaus Raštu pateiktos elektros energijos persiuntimo / tiekimo nutraukimo,
apribojimo ar atnaujinimo paslaugų įkainių taikymo sąlygos su siūlomais patikslinimais
Įkainis taikomas vartotojui
Įkainiai taikomi:
a) kuriam kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas /
apribojamas dėl jo skolos už suvartotą elektros energiją, suteiktą elektros energijos persiuntimo
ar už kitas su tuo susijusias paslaugas;
b) kuriam kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas /
apribojamas dėl nesudarytos sutarties dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar)
persiuntimo paslaugos teikimo;
c) ar kuriam kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra
nutraukiamas / apribojamas dėl sutartyje dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo ir (ar)
persiuntimo paslaugos teikimo numatytų prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
d) atnaujinant vartotojui elektros energijos persiuntimą / tiekimą, kuriam elektros
energijos persiuntimas / tiekimas buvo nutraukiamas / apribojamas;
e) tiekėjui ar vartotojui Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse
nustatytais atvejais prašant nutraukti / apriboti / atnaujinti elektros energijos persiuntimą /
tiekimą;
f) siekiant užkirsti kelią neteisėtiems vartotojo veiksmams (neveikimui);
g) kuriam kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas /
apribojamas kitais teisės aktuose Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse
nustatytais pagrindais, kuriems esant taikomas su Taryba suderintas įkainis;
h) atskirai tiek nutraukiant / apribojant, tiek atnaujinant elektros energijos persiuntimą /
tiekimą;
i) kiekvienam vartotojo objektui, nepriklausomai nuo objekte įrengtų elektros apskaitos
prietaisų skaičiaus;
j) vartotojui arba tiekėjui, kaip tai numatyta Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisyklėse.
Elektros skyrius darbo tvarka aptarė su Operatoriumi minėtas pastabas bei pasiūlymus ir
Operatorius pritarė Paslaugų įkainių taikymo sąlygoms su nurodytais pakeitimais.
4. Baigiamosios nuostatos
Elektros skyrius, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, parengė nutarimo ,,Dėl naujų AB
„Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo / tiekimo nutraukimo, apribojimo
ir atnaujinimo paslaugų įkainių nederinimo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2018 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. O3E-230 ,,Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros
energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso
rodmenų nuskaitymo įkainių derinimo“ pakeitimo“ projektą, kuriuo Tarybai siūlo:
1. Nepritarti Paslaugų, teikiamų panaudojant automobilį su pakėlimo aikštele, įkainio
(86,49 EUR) ir Paslaugų, teikiamų nuo tranzitinės dėžės arba transformatorinės arba atjungiant nuo
atramos, nenaudojant automobilio su pakėlimo aikštele, įkainio (51,29 EUR) sujungimui.
2. Nederinti Operatoriaus Raštu Nr. 1 siūlomo 63,61 EUR (be PVM) dydžio Sujungto
įkainio.
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3. Suderinti Paslaugų įkainių taikymo sąlygas, atsižvelgiant į šios pažymos 3 lentelėje
nurodytus pasiūlymus, pakeičiant Nutarimą Nr. O3E-230 ir išdėstant jį nauja redakcija.
4. Nurodyti Operatoriui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo nutarimo priėmimo, pateikti
Tarybai informaciją apie optimalias priemones, kurių būtų tikslinga imtis, kad būtų užtikrintas
efektyvus Paslaugų teikimo procesas, eliminuojant dvigubą vykimą į Paslaugų teikimo vietą, ir
nurodyti metinę papildomų sąnaudų, patiriamų dėl pakartotinio vykimo, kai Paslaugų teikimo metu
nustatomas kitas, nei manyta, Paslaugos tipas, apimtį.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo ,,Dėl naujų AB „Energijos skirstymo operatorius“
elektros energijos persiuntimo / tiekimo nutraukimo, apribojimo ir atnaujinimo paslaugų įkainių
nederinimo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. liepos 20 d. nutarimo
Nr. O3E-230 ,,Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir tiekimo
nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymo įkainių
derinimo“ pakeitimo“ projektas, 3 lapai.
Elektros skyriaus patarėja

Laima Kasparavičiūtė

Į posėdį kviečiami:
1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai, info@eso.lt;
2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai, tarnyba@vvtat.lt.

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL NAUJŲ AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS
PERSIUNTIMO / TIEKIMO NUTRAUKIMO, APRIBOJIMO IR ATNAUJINIMO
PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NEDERINIMO IR VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS
KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. LIEPOS 20 D. NUTARIMO NR. O3E-230 ,,DĖL AB
„ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO
IR TIEKIMO NUTRAUKIMO, APRIBOJIMO, ATNAUJINIMO IR ELEKTROS
APSKAITOS PRIETAISO RODMENŲ NUSKAITYMO ĮKAINIŲ DERINIMO“
PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies
20 punktu, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo
operatorius“ (toliau – Operatorius) 2021 m. vasario 19 d. raštu Nr. 21KR-SD-3164 ,,Dėl elektros
energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo įkainių ir jų taikymo sąlygų
suderinimo“ (toliau – 2021 m. vasario 19 d. raštas) ir vėlesniais raštais pateiktą informaciją bei
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus 2021 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros
energijos persiuntimo / tiekimo nutraukimo, apribojimo ir atnaujinimo paslaugų įkainių bei jų
taikymo sąlygų derinimo“, Taryba n u t a r i a:
1. Nepritarti elektros energijos persiuntimo / tiekimo nutraukimo, apribojimo ir atnaujinimo
paslaugų (toliau – Paslaugos), teikiamų panaudojant automobilį su pakėlimo aikštele, įkainio (86,49
EUR) ir Paslaugų, teikiamų nuo tranzitinės dėžės arba transformatorinės arba atjungiant nuo
atramos, nenaudojant automobilio su pakėlimo aikštele, įkainio (51,29 EUR) sujungimui.
2. Nederinti Operatoriaus 2021 m. vasario 19 d. raštu siūlomo 63,61 EUR (be PVM) dydžio
Paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims nuo tranzitinės dėžės arba transformatorinės arba
atjungiant nuo atramos įkainio.
3. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. liepos 20 d.
nutarimą Nr. O3E-230 ,,Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir
tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymo
įkainių derinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:
,,VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS
PERSIUNTIMO IR TIEKIMO NUTRAUKIMO, APRIBOJIMO, ATNAUJINIMO IR
ELEKTROS APSKAITOS PRIETAISO RODMENŲ NUSKAITYMO PASLAUGŲ
ĮKAINIŲ DERINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies
20 punktu, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos
tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklės), ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Dujų ir elektros
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departamento Elektros skyriaus 2018 m. liepos 11 d. pažymą Nr. O5E-170 „Dėl AB „Energijos
skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo, apribojimo,
atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymo įkainių derinimo“ (toliau – Pažyma)
bei į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Operatorius) 2014–2018 m. raštais, nurodytais
Pažymoje, pateiktą informaciją, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:
Suderinti Operatoriaus teikiamų elektros energijos persiuntimo ir tiekimo nutraukimo,
apribojimo, atnaujinimo ir elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymo paslaugų įkainius ir jų
taikymo sąlygas:
Fiksuotas įkainis
be PVM
EUR
1. Elektros energijos persiuntimo / tiekimo nutraukimas, apribojimas arba atnaujinimas:
1.1. Fiziniams ir juridiniams asmenims nuo skaitiklio
18,32
1.2. Fiziniams ir juridiniams asmenims, panaudojant automobilį su
86,49
pakėlimo aikštele
1.3. Fiziniams ir juridiniams asmenims nuo tranzitinės dėžės arba
transformatorinės arba atjungiant nuo atramos, nenaudojant automobilio su
51,29
pakėlimo aikštele
Įkainiai taikomi:
a) kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas / apribojamas
dėl jo skolos už suvartotą elektros energiją, suteiktą elektros energijos persiuntimo ar už kitas su
tuo susijusias paslaugas;
b) kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas / apribojamas
dėl nesudarytos sutarties dėl elektros energijos pirkimo‒pardavimo ir (ar) persiuntimo paslaugos
teikimo;
c) kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas / apribojamas
dėl sutartyje dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo paslaugos teikimo
numatytų prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
d) atnaujinant vartotojui elektros energijos persiuntimą / tiekimą, kuriam elektros energijos
persiuntimas / tiekimas buvo nutraukiamas / apribojamas;
e) tiekėjui ar vartotojui Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse numatytais
atvejais prašant nutraukti / apriboti / atnaujinti elektros energijos persiuntimą / tiekimą;
f) siekiant užkirsti kelią neteisėtiems vartotojo veiksmams (neveikimui);
g) kai vartotojui elektros energijos persiuntimas / tiekimas yra nutraukiamas / apribojamas
kitais Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatytais pagrindais, kuriems esant
taikomas su Taryba suderintas įkainis;
h) atskirai tiek nutraukiant / apribojant, tiek atnaujinant elektros energijos persiuntimą /
tiekimą;
i) kiekvienam vartotojo objektui, nepriklausomai nuo objekte įrengtų elektros apskaitos
prietaisų skaičiaus;
j) vartotojui arba tiekėjui, kaip tai numatyta Elektros energijos tiekimo ir naudojimo
taisyklėse.
2. Elektros apskaitos prietaiso rodmenų nuskaitymas
17,98
Įkainis taikomas vartotojui:
a) kiekvienam vartotojo (išskyrus buitinį) objektui, iki sutartyje nustatytos dienos
nedeklaravusiam elektros apskaitos prietaisų rodmenų;
b) kurio elektros apskaitos prietaisas ar elektros apskaitos schemos elementai buvo patikrinti
vietoje, esant nepagrįstam vartotojo prašymui (už pakartotinį vartotojo iškvietimą pašalinti
elektros apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimą per paskutinius 12 mėnesių);
c) kiekvienam vartotojo objektui, nepriklausomai nuo objekte įrengtų elektros apskaitos
Paslaugų pavadinimai
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prietaisų skaičiaus.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.“
4. Nurodyti Operatoriui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio nutarimo priėmimo, pateikti
Tarybai informaciją apie optimalias priemones, kurių būtų tikslinga imtis, kad būtų užtikrintas
efektyvus Paslaugų teikimo procesas, eliminuojant dvigubą vykimą į Paslaugų teikimo vietą, ir
nurodyti metinę papildomų sąnaudų, patiriamų dėl pakartotinio vykimo, kai Paslaugų teikimo metu
nustatomas kitas, nei manyta, Paslaugos tipas, apimtį.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Tarybos pirmininkas
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