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DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PATIKIMUMO
KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO

IR

PASLAUGŲ

Pagal kompetenciją išnagrinėję pateiktą derinti Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos
nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo
Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“
pakeitimo“ projektą (toliau – nutarimas), teikiame pastabas.
Pažymėtina, kad force majeure (nenugalima jėga) įvykiai, susiję su hidrometeorologiniais
reiškiniais, galimi esant Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2012 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-28 patvirtintiems pavojingiems ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl Stichinių,
katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“, stichiniams ir
katastrofiniams reiškiniams.
Todėl siūlome papildyti 6.1.1.1 papunktį:
„6.1.11. Gamtos reiškinys priskiriamas force majeure (nenugalima jėga) priežastims, jeigu
atitinka šiuos kriterijus:
1.
įvyko dieną, kurioje neplaninių nutraukimų, įvykusių dėl gamtos reiškinių, buvo virš 8
medianų;
2.
atitinka pavojingų meteorologinių reiškinių rodiklių, patvirtintų Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 15 d. įsakymu
Nr. V-28 ir (arba) stichinių ir katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių
patvirtinimo“ reikšmes ir Operatorius, vadovaudamasis Reikalavimų 11 punktu, turi tai
patvirtinančias pažymas iš kompetentingų institucijų.“
Be to, galimi įvairių hidrometeorologinių reiškinių kompleksai ir atskiros rodiklių reikšmės,
nepatenkančios į šiuo rodiklius, todėl rekomenduojame moksliniais tyrimais pagrįsti, kada pagal
Lietuvos gamtines sąlygas galimos force majeure (nenugalima jėga) aplinkybės elektros energijos
persiuntimui. Tuo grindžiant nustatyti ir neplaninių nutraukimų, įvykusių dėl gamtos reiškinių,
skaičiavimo metodiką, nes nepavyko rasti informacijos, kad 8 medianų skaičiavimas būtų pagrįstas
Lietuvoje atliktais tyrimais ir būtų tinkamas.
Atkreipiame dėmesį, kad galiojančio nutarimo punkte „6.1.5. klimato pokyčius, dėl kurių
buvo viršyti leistini techniniai normatyvai“, neaišku, apie kokius klimato pokyčius kalbama.
Klimato kaita dažniausiai pasireiškia per ekstremalius hidrometeorologinius reiškinius, kurie ir
apibrėžiami minėtuose teisės aktuose.
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