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DĖL LITGRID AB ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PASLAUGOS SUTARTIES
STANDARTINIŲ SĄLYGŲ DERINIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija)
susipažino su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pateiktomis derinti Litgrid AB elektros
energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinėmis sąlygomis (toliau – Standartinės sąlygos)
ir teikia šias pastabas dėl elektros energijos persiuntimo į elektros tinklus apribojimo ir nutraukimo
elektros energijos gamintojams:
1. Siekiant aiškumo, siūlome Standartinių sąlygų 8.3.1 papunktį papildyti nustatant, kad
Perdavimo sistemos operatorius informuoja Tinklų naudotoją ir patikslinti papunktį įrašant žodį
„išankstinį“ bei 8.3.1 papunktį išdėstyti taip: „8.3.1. elektros energijos kokybės rodikliai dėl Tinklų
naudotojo veiklos pakinta taip, kad gali sutrikdyti elektros energijos perdavimo tinklų ir/ar kitų
susijusių elektros įrenginių normalų funkcionavimą ir Tinklų naudotojas, gavęs Perdavimo
sistemos operatoriaus išankstinį įspėjimą, nenutraukia šios veiklos. Apie šiuo pagrindu
apribojamą ar nutraukiamą Perdavimo paslaugos teikimą Perdavimo sistemos operatorius Tinklų
naudotoją informuoja prieš 5 (penkias) kalendorines dienas;“.
2. Atkreipiame dėmesį, kad nei Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas
(toliau – Elektros energetikos įstatymas), nei 2020 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos energetikos
ministro įsakymas Nr. 1-190 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio
19 d. įsakymo Nr. 1-121 „Dėl laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo siekiant užtikrinti
visuomenės interesus sąlygų ir su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos
aprašo patvirtinimo‘ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) nenumato galimybės dėl
8.3.2 papunktyje nurodytų priežasčių gamintojui nutraukti ar apriboti elektros energijos
persiuntimą į elektros energijos tinklus. Atsižvelgiant į tai, taip pat siūlytina koreguoti
8.3.2 papunktį išskiriant vartotojui ir gamintojui taikomas elektros energijos persiuntimo
nutraukimo ar apribojimo sąlygas. Taip pat 8.3.2 papunktį siūlytina papildyti žodžiais „Tinklų
naudotoją“ juos įrašant papunkčio antram sakinyje po žodžio „operatorius“.
3. Siekiant aiškumo, siūlome Standartinių sąlygų 8.3.3 papunktį papildyti nustatant, kad
Perdavimo sistemos operatorius informuoja Tinklų naudotoją ir jį išdėstyti taip: „8.3.3. kai Tinklų
naudotojas Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis nevykdo savo prievolės sumokėti už suteiktą
Perdavimo paslaugą, ir reaktyviąją energiją, taip pat nesumoka delspinigių ir/ar neatlygina
Perdavimo sistemos operatoriaus patirtų nuostolių už sugadintus Perdavimo sistemos operatoriui
priklausančius elektros tinklo elementus, elektros apskaitos prietaisus ar kitus elektros apskaitos
schemoje įrengtus įrenginius ar įtaisus, jų remontą, keitimą, metrologinę patikrą. Apie šiuo
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pagrindu apribojamą ar nutraukiamą Perdavimo paslaugos teikimą Perdavimo sistemos
operatorius Tinklų naudotoją informuoja prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.“
4. Atkreipiame dėmesį, kad Standartinių sąlygų 8.4 punkte nustatyti du atvejai kada
perdavimo sistemos operatorius turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti perdavimo
paslaugos teikimą Tinklų naudotojui, o Tvarkos aprašo 9, 9¹, 21 ir 21¹ punktuose yra nustatyti
keturi atvejai kada operatorius gali be išankstinio įspėjimo nutraukti ar apriboti elektros energijos
persiuntimą. Atsižvelgiant į tai, siūlome atitinkamai koreguoti ir Standartinių sąlygų 8.4 punktą,
atsižvelgiant į tai, kad vartotojui ir gamintojui Tvarkos aprašas numato skirtingą reglamentavimą.
5. Atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 21¹ punktą, siūlytina Standartinių sąlygų 8.6 punktą
papildyti ir išdėstyti taip: „Perdavimo sistemos operatorius, visais atvejais, kai be išankstinio
įspėjimo apriboja arba nutraukia Perdavimo paslaugos teikimą, taip pat kai apriboja elektros
energiją ar galią, turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 6 (šešias) valandas, apie tai pranešti
Tinklų naudotojui.“
6. Atsižvelgiant į Tvarkos aprašo 21¹ punktą, siūlytina Standartinių sąlygų 8.7 punktą
papildyti ir išdėstyti taip: „Šiame Sutarties skyriuje nurodytais Perdavimo paslaugos teikimo
nutraukimo ar ribojimo atvejais Perdavimo sistemos operatorius Tinklų naudotojui praneša raštu
(paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksimiliniu ryšiu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijos patvirtintais Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo
nuostatais (aktualios redakcijos)) ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis.“
7. Atkreipiame dėmesį, kad atliekant naujų vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių
prijungimo, elektros tinklų priežiūros darbus ar įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos
projektus, pagamintos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo laikotarpis yra
nustatytas Elektros energetikos įstatyme tik gamintojams. Atsižvelgiant į tai siūlytina patikslinti
Standartinių sąlygų 8.11 punktą ir jį išdėstyti taip: „Atliekant naujų vartotojų ar gamintojų elektros
įrenginių prijungimo, elektros tinklų priežiūros darbus ar įgyvendinant ypatingos valstybinės
svarbos projektus, pagamintos elektros energijos persiuntimas į elektros energijos tinklus gali
būti laikinai nutrauktas ar apribotas ne ilgesniam kaip Elektros energetikos įstatyme nustatytam
laikotarpiui.“
8. Standartinių sąlygų 8.14 punkte rašoma, kad su nepersiųstos (nepatiektos) pagamintos
elektros energijos kiekiu susiję pagrįsti nuostoliai, patirti viršijus Elektros energetikos įstatyme
nurodytą arba Perdavimo sistemos operatoriaus bei Tinklų naudotojo susitarime nurodytą laikino
pagamintos elektros energijos persiuntimo apribojimo ar nutraukimo laikotarpį, yra atlyginami
Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Tvarkos aprašo
29² punktą pagrįsti nuostoliai apskaičiuojami ir atlyginami gamintojui pagal Tvarkos aprašo
33¹ punktą, nepažeidžiant Elektros energetikos įstatymo 71¹straipsnio 5 dalyje nustatytų nuostatų
ir laikantis visiško nustatytų nuostolių atlyginimo principo <...>. Atsižvelgiant į tai siūlytina,
koreguoti Standartinių sąlygų 8.14 punktą jį išdėstant taip: „Su nepersiųstos (nepatiektos)
pagamintos elektros energijos kiekiu susiję pagrįsti nuostoliai, patirti viršijus Elektros energetikos
įstatyme nurodytą arba Perdavimo sistemos operatoriaus bei Tinklų naudotojo susitarime nurodytą
laikino pagamintos elektros energijos persiuntimo apribojimo ar nutraukimo laikotarpį, yra
apskaičiuojami ir atlyginami Energetikos ministro nustatyta tvarka, nepažeidžiant Elektros
energetikos įstatymo nuostatų nustatyta tvarka.
9. Standartinių sąlygų 8.15 punkte nurodoma, kad Perdavimo sistemos operatorius
neatlygina Tinklų naudotojui jokių Tinklų naudotojo ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolių, patirtų dėl
pagrįstų Perdavimo paslaugos teikimo nutraukimų ar ribojimų bei įvykusių ne dėl Perdavimo
sistemos operatoriaus kaltės bei kitais Elektros energetikos įstatyme numatytais atvejais.
Atkreipiame dėmesį, kad Elektros energetikos įstatymo 71¹ straipsnio 6 dalyje ir Tvarkos aprašo
29¹ punkte yra išvardinti keturi atvejai kada tinklų operatorius gamintojui neatlygina jo patirtų
nuostolių, tačiau nėra kalbama apie operatoriaus kaltės buvimą ar nebuvimą. Todėl siūlytina
atitinkamai koreguoti ir Standartinių sąlygų 8.15 punktą jį išdėstant taip: „Perdavimo sistemos
operatorius neatlygina Tinklų naudotojui jokių Tinklų naudotojo ir (ar) trečiųjų asmenų patirtų
nuostolių, patirtų dėl pagrįstų dėl Perdavimo paslaugos teikimo nutraukimų ar ribojimų bei
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įvykusių ne dėl Perdavimo sistemos operatoriaus kaltės bei kitais Elektros energetikos įstatyme
numatytais atvejais.“.
10. Standartinių sąlygų 8.16 punkte nurodoma, kad Tinklų naudotojas privalo Perdavimo
sistemos operatoriui atlyginti visus tiesioginius nuostolius, susijusius su Perdavimo paslaugos
nutraukimu ar ribojimu bei jų atstatymu, kai tai įvyksta dėl Tinklų naudotojo kaltės arba dėl
priežasčių, susijusių su Tarybos kreipimusi. Atkreipiame dėmesį, kad tokia nuostata netaikytina
gamintojui, todėl siekiant teisinio aiškumo siūlytina šį punktą koreguoti atskiriant gamintojui ir
vartotojui taikomus santykius.
11. Atkreipiame dėmesį, kad Tvarkos apraše yra išskiriamos dvi atskiros grupės tinklų
naudotojų ir, atitinkamai, joms taikomos nuostatos: vienos taikomos vartotojams, o kitos
gamintojams, kuriems nutraukiamas ar apribojamas elektros energijos persiuntimas. Atsižvelgiant
į tai bei siekiant teisinio aiškumo, siūlytina aiškiai formuluoti ir Standartinių sąlygų 8 skyrių
nurodant, kurios nuostatos taikomos gamintojams, o kurios vartotojams.
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