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DĖL LITGRID AB ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PASLAUGOS SUTARTIES
STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PAKARTOTINIO 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 LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių
sąlygų derinimo“ projektu (toliau – Projektas).
Atsižvelgiant į tai, kad Projektas teikiamas derinti pakartotinai, Bendrovė įvertino papildomus
pakeitimus Projekte. Bendrovė atkreipia Projekto rengėjų dėmesį į LITGRID AB elektros energijos
perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų 8 priedą, kurio 7.4 papunktyje numatyta, kad
„PSO, atlikdamas metinių, mėnesinių atjungimo grafikų derinimą su Tinklų naudotoju (-ais), savo
elektroninio laiško pranešime Tinklų naudotojui (-ams) nurodo konkrečią data, iki kurios bus
vykdomas derinimas ir iki šios datos tokiu pačiu pranešimo siuntimo būdu negavus grįžtamojo
ryšio (pastabų ar suderinimo patvirtinimo), bus laikoma, jog pateiktas grafiko projektas yra
suderintas su Tinklų naudotoju (-ais).”
Pažymėtina, kad aptariama sąlyga nedera su Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m.
vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 patvirtintų Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo
nuostatų (toliau – Nuostatų) reikalavimais, taikytinais metinio ir mėnesinio 110–400 kV perdavimo
tinklo elektros įrenginių atjungimų grafiko sudarymui ir derinimui. Nuostatų 31 ir 33 punktai numato
konkrečius terminus minėtų veiksmų atlikimui: i) metinio grafiko sudarymas – iki einamųjų metų
lapkričio 15 d.; ii) metinio grafiko derinimas su skirstomųjų tinklų operatoriumi, gamintojais ir
vartotojais – iki einamųjų metų lapkričio 30 d.; iii) metinio grafiko tvirtinimas – iki einamųjų metų
gruodžio 15 d. Atitinkamai, mėnesinis atjungimų grafikas sudaromas tokia tvarka: i) iki einamųjų
metų mėnesio 10 d. perdavimo sistemos operatorius sudaro visų 110–400 kV perdavimo tinklo
elektros įrenginių ateinančio mėnesio atjungimų grafiką; ii) iki einamųjų metų mėnesio 20 d.
suderina jį su skirstomųjų tinklų operatoriais, gamintojais ir vartotojais, bei iii) ne vėliau kaip iki
einamųjų metų mėnesio 25 d. jį patvirtina (Nuostatų 37 ir 38 punktai).
Kaip matyti iš cituojamų nuostatų, suinteresuotosioms šalims nustatomas grafiko derinimo
terminas negali būti trumpesnis nei 15 kalendorinių dienų (metinio grafiko atveju) ir 10 kalendorinių
dienų (mėnesinio grafiko atveju). Tuo tarpu Projektu siūlomos suderinti LITGRID AB elektros
energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygos suteikia perdavimo sistemos
operatoriui galimybę savarankiškai nustatyti derinimo trukmę tuo pažeidžiant tinklų naudotojų
interesus. Atsižvelgiant į tai, siūlome pakoreguoti minėtą sąlygą ir išdėstyti ją taip:
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

SKIRTA ADRESATUI

2
„7.4. PSO, atlikdamas metinių, mėnesinių atjungimo grafikų derinimą su Tinklų naudotoju (-ais),
savo elektroninio laiško pranešime Tinklų naudotojui (-ams) nurodo konkrečią datą, iki kurios bus
vykdomas derinimas, ir iki šios datos tokiu pačiu pranešimo siuntimo būdu negavus grįžtamojo
ryšio (pastabų ar suderinimo patvirtinimo), bus laikoma, jog pateiktas grafiko projektas yra
suderintas su Tinklų naudotoju (-ais). Tinklų naudotojams nustatomas metinio ir mėnesinio
atjungimo grafiko derinimo terminas negali būti trumpesnis nei numatyta Dispečerinio
elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose.“
Tikimės, jog pateikta informacija Jums bus naudinga.

Tinklų strategijos departamento direktorius,
pavaduojantis Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorių
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