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DĖL NUTARIMO PROJEKTO DERINIMO
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) susipažino su Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) parengtu ir viešajai konsultacijai pateiktu derinti
Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d.
nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių
nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo“ projektu (toliau – Nutarimo
projektas).
Bendrove teikia siūlymą dėl 14 priedo lentelės „Elektros energijos skirstymo veiklos ataskaita“
punkto „12.1 Vartotojų skaičius laikotarpio pabaigoje, vnt.“ pakeitimo į „12.1 Vartotojų Objektų
skaičius laikotarpio pabaigoje, vnt.“
LR Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio, 50 dalyje vartotojo sąvoka apibrėžiama, kaip
„asmuo, kurio įrenginiai yra prijungti prie perdavimo arba skirstomųjų tinklų ar tiesioginės linijos ir
kuris perka elektros energiją vartojimo tikslams“. Elektros energijos tiekimas vykdomas objektams.
Pastarojo sąvoka aiškinama to paties įstatymo 2 straipsnio 51 dalyje: „Vartotojo objektas –
vartotojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomas objektas (įrenginys, statinys ar
kita), kuriame vartojama elektros energija.“ Pažymėtina, kad vienos sutarties pagrindu vartotojui
gali būti užtikrinamas elektros energijos tiekimas keliems jo valdomiems objektams. Atsižvelgiant į
tai, bei siekiant, jog operatoriaus teikiamos ataskaitos atspindėtų tikslius duomenis apie garantinio
tiekimo apimtis, siūlome keisti 12.1 papunktį, nurodant objektų skaičių laikotarpio pabaigoje, vnt.
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Vitalija Rupulytė, 8 61 647 662, el. p. vitalija.rupulyte@eso.lt
Klientų aptarnavimas:
Savitarnos svetainė www.manogile.lt
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
Informacija klientams tel. 1802* arba +370 611 21802
*- apmokestinamas pagal ryšio operatorių planą bei papildomą jų
tarifą.
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Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų
tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje: www.eso.lt

