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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 2 straipsnį 71 dalimi:
„71. Elektros energetikos sistemos adekvatumas – elektros energetikos sistemos
gebėjimas užtikrinti elektros energijos gamybos ir vartojimo balansą ir elektros energijos tiekimo
saugumą bet kuriuo momentu, esant normaliai ir avarinei sistemos būklei.“
2. Pakeisti 2 straipsnio 243 dalį ir ją išdėstyti taip:
„243. Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo rangovas –
Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės fizinis asmuo arba juridinis asmuo, kita
organizacija ar jų padalinys, turintys šio įstatymo nustatytą teisę įrengti kilnojamuosius elektros
energetikos objektus ir įrenginius, nurodytus šio įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje.“
3. Pakeisti 2 straipsnio 56 dalį ir ją išdėstyti taip:
„56. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (toliau – Energetikos įstatymas), Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.“

2 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„12 straipsnis. Elektros energetikos sektoriaus sandara
Elektros energetikos sektorių sudaro elektros energijos vartotojai, gamintojai,
nepriklausomi ir visuomeniniai tiekėjai, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai ir
elektros biržos operatorius.“

3 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 15 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:
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„13. Elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos licencijos turėtojas, be šio
straipsnio 11 dalyje nustatytų sąlygų, privalo vykdyti šio įstatymo 43 straipsnyje nustatytas
licencijuojamos veiklos sąlygas ir:
1) tiekti elektros energiją visuomeninėmis elektros energijos kainomis;
2) tvarkyti atskirą nuo kitų veiklos rūšių elektros energijos visuomeninio tiekimo pajamų
ir sąnaudų apskaitą, atlikti nepriklausomą auditą, kaip nurodyta šio įstatymo 56 straipsnio
3 dalyje, ir licencijos turėtojo interneto svetainėje skelbti duomenis apie elektros energijos
visuomeninio tiekimo sąnaudas.“

4 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 23 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Elektros energijos vartotojų įrenginiai prijungiami prie perdavimo tinklų šiais
atvejais:
1) kai skirstomųjų tinklų operatorius dėl nustatytų techninių arba eksploatacijos
reikalavimų atsisako prijungti prie skirstomųjų tinklų gamintojo ar vartotojo įrenginius, esančius
skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje;
2) kai vartotojas pateikia prašymą prijungti prie perdavimo tinklų elektros įrenginius,
kurių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 10 MW, ir sudaro su perdavimo sistemos
operatoriumi elektros įrenginių prijungimo sutartį ir elektros energijos perdavimo paslaugos
sutartį, kuriomis įsipareigoja 10 metų nuo elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties
įsigaliojimo momento nemažinti leistinosios naudoti galios ir už ją mokėti šio įstatymo
69 straipsnio 7 dalyje nurodytą galios dedamąją.“
2. Pakeisti 23 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Perdavimo sistemos operatorius privalo užtikrinti, kad tinklų naudotojams būtų
sudarytos objektyvios ir nediskriminacinės naudojimosi perdavimo tinklais sąlygos. Komisija
derina elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas, kurių projektą
parengia ir Komisijai teikia perdavimo sistemos operatorius. Suderintas elektros energijos
perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas perdavimo sistemos operatorius skelbia savo
interneto svetainėje.“

5 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 38 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) iš gamintojų, vartotojų, gaminančių vartotojų, kurių įrenginiai prijungti prie
skirstomųjų tinklų, visuomeninio tiekėjo ir perdavimo sistemos operatoriaus gauti elektros

3
energijos apskaitos rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą jų pareigoms ir funkcijoms,
nustatytoms šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, atlikti;“.

6 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas
Papildyti 39 straipsnio 1 dalį 12 punktu:
„12) užtikrinti garantinį tiekimą šio įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka ir
sąlygomis.“
7 straipsnis. 391 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 391 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„391 straipsnis. Skirstomųjų tinklų plėtros planavimas
1. Skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų, rengia
10 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų planą, grindžiamą
esama ir numatoma elektros energijos pasiūla ir paklausa elektros energetikos sistemoje, elektros
tinklo patikimumu, leistinu įrangos tarnavimo amžiumi bei išmaniųjų energijos tinklų ir išmaniųjų
energijos apskaitos sistemų plėtros planais ir reikalavimais, taip pat tinklo optimizavimo
galimybėmis. Planas turi būti atnaujinamas kiekvienais metais ir ne vėliau kaip iki kiekvienų metų
liepos 1 dienos paskelbiamas skirstomųjų tinklų operatoriaus interneto svetainėje. Prieš
paskelbdamas 10 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų planą,
skirstomųjų tinklų operatorius vykdo skaidrias ir viešas konsultacijas su kompetentingomis
valstybės institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytame 10 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo,
modernizavimo ir investicijų plane, be kita ko, nurodoma:
1) skirstomųjų tinklų įrengimo, atnaujinimo gairės – infrastruktūros dalys, kurias
planuojama įrengti ar atnaujinti per planuojamą 10 metų laikotarpį;
2) bendroji investicijų programa (apimanti finansavimo šaltinius investicijoms, skirtoms
skirstomųjų tinklų infrastruktūrai per planuojamą 10 metų laikotarpį), dėl kurios jau priimtas
sprendimas, ir nauji investicijų rodikliai (apimtys), kurių bus siekiama per planuojamą 10 metų
laikotarpį;
3) bendrosios investicijų programos ir naujų investicijų rodiklių (apimčių) planuojami
įgyvendinimo terminai;
4) veiksmingos priemonės, skirtos tiekimo saugumui, patikimumui ir teikiamų paslaugų
kokybei užtikrinti;
5) skirstomųjų tinklų operatoriaus pagrįstos prognozės, kuriomis remiantis buvo sudarytas
planas, ir jų prielaidos.
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3. Rengdamas 10 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir
investicijų planą, skirstomųjų tinklų operatorius įvertina prognozes apie elektros energijos
gamybos, tiekimo ir vartojimo tendencijas, atsižvelgdamas į valstybės politikos kryptis, pagrįstas
elektros energetikos sektoriaus veiklos reguliavimo bendraisiais principais.
4. Komisija turi teisę kreiptis į skirstomųjų tinklų operatorių su prašymu pateikti
papildomą informaciją apie 10 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir
investicijų planą, informaciją apie praėjusiais metais atliktas investicijas ir (ar) paaiškinimus dėl
neatliktų investicijų pagal 10 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir
investicijų planą.
5. Tuo atveju, kai skirstomųjų tinklų operatorius neatlieka 10 metų skirstomųjų tinklų
plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų plano investicijų, kurios taip pat yra numatytos
Vyriausybės nutarimuose, Komisija gali įpareigoti skirstomųjų tinklų operatorių pateikti derinti
atitinkamas investicijas ir suderinusi investicijų projektą įpareigoti šias investicijas atlikti. Tuo
atveju, kai Komisija pasinaudoja šioje dalyje nurodytais įgaliojimais, atitinkamų suderintų
investicijų sąnaudos įvertinamos nustatant skirstomųjų tinklų operatoriaus paslaugos ir susijusių
paslaugų kainas.“

8 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 40 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„40 straipsnis. Atsiskaitymo už elektros energijos persiuntimą skirstomaisiais
tinklais garantijos
1. Vartotojai, kurių įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų ir kurie yra sudarę su
nepriklausomu tiekėju elektros energijos tiekimo sutartį, privalo sudaryti sutartį su skirstomųjų
tinklų operatoriumi ir laiku atsiskaityti už elektros energijos persiuntimą perdavimo ir
skirstomaisiais tinklais, taip pat už sistemines paslaugas ir viešuosius interesus atitinkančias
paslaugas. Nepriklausomas tiekėjas, kuris yra sudaręs sutartį su skirstomųjų tinklų operatoriumi
dėl atsiskaitymo už vartotojui suteiktas persiuntimo paslaugas bei už sistemines paslaugas ir
viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, ir vartotojas, pažeidęs su skirstomųjų tinklų
operatoriumi sudarytą sutartį, privalo skirstomųjų tinklų operatoriaus reikalavimu pateikti visų
savo prievolių tinkamo įvykdymo užtikrinimą.
2. Visuomeninis tiekėjas privalo sudaryti sutartį su skirstomųjų tinklų operatoriumi ir
laiku atsiskaityti už elektros energijos persiuntimą perdavimo ir skirstomaisiais tinklais, taip pat
už sistemines paslaugas ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kuriomis pasinaudojo
buitiniai vartotojai, kurių įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų ir kurie su visuomeniniu
tiekėju yra sudarę elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį.“
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9 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 41 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Vartotojai perka elektros energiją iš tiekėjų ir asmenų, nurodytų šio įstatymo
44 straipsnyje, šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir
sąlygomis. Vartotojams elektros energija tiekiama visuomenine elektros energijos kaina šio
įstatymo 43 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis ir užtikrinamas garantinis elektros energijos
tiekimas šio įstatymo 44 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.“
10 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 43 straipsnį nauja 3 dalimi:
„3. Buitiniams vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ar
kai jų pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros
energiją sutartomis su buitiniais vartotojais sąlygomis, nutraukia veiklą arba elektros energijos
pirkimo–pardavimo sutartį, elektros energijos tiekimą šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose
teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis užtikrina visuomeninis tiekėjas visuomenine elektros
energijos kaina. Tinklų operatorius ne vėliau kaip prijungimo prie elektros tinklų dieną
informuoja buitinį vartotoją, nepasirinkusį nepriklausomo tiekėjo, apie visuomeninį tiekėją,
užtikrinsiantį elektros energijos tiekimą, ir nurodo jo kontaktinius duomenis, o visuomeninį
tiekėją – apie elektros energijos tiekimo užtikrinimo buitiniam vartotojui pradžią ir pagrindą ir
nurodo buitinio vartotojo duomenis, reikalingus elektros energijos tiekimui užtikrinti. Kai
elektros energijos tiekimas buitiniam vartotojui turi būti užtikrinamas dėl to, kad jo pasirinktas
nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba elektros
energijos pirkimo–pardavimo sutartį, visuomeninis tiekėjas elektros energijos tiekimą pradeda
vykdyti šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 1 punkte ar 3 dalyje nustatytais terminais. Jeigu
buitinis vartotojas nesudaro elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties su visuomeniniu
tiekėju, buitinio vartotojo ir visuomeninio tiekėjo tarpusavio santykiams taikomos energetikos
ministro patvirtintame Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais
vartotojais sąlygų apraše nustatytos standartinės sutarties sąlygos.“
2. Buvusią 43 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.
11 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 44 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„44 straipsnis. Elektros energijos garantinis tiekimas
1. Vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ar kai jų
pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją
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sutartomis su vartotojais sąlygomis, nutraukia veiklą arba elektros energijos pirkimo–pardavimo
sutartį, užtikrinamas garantinis tiekimas šiame straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
2. Skirstomųjų tinklų operatorius vartotojams, kurių įrenginiai prijungti prie skirstomųjų
tinklų operatoriaus valdomų elektros tinklų, ir skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis
daugiau kaip 100 000 vartotojų, vartotojams, kurių įrenginiai yra prijungti prie perdavimo
sistemos operatoriaus valdomų elektros tinklų, garantinio tiekimo funkciją (toliau – asmuo,
atliekantis garantinio tiekimo funkciją) atlieka laikydamasis šių sąlygų:
1) garantinis tiekimas vartotojui užtikrinamas, kai vartotojas, gavęs nepriklausomo tiekėjo
rašytinį įspėjimą ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki nutraukiamos veiklos arba elektros energijos
pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo, per 2 savaites nuo nepriklausomo tiekėjo pranešimo apie
nutraukiamą veiklą ar nutraukiamą elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį gavimo dienos
nepasirenka kito nepriklausomo tiekėjo ar paaiškėja šio straipsnio 3 dalyje nurodytos aplinkybės –
tokiais atvejais vartotojų su nepriklausomu tiekėju sudaryta elektros energijos pirkimo–pardavimo
sutartis laikoma nutraukta. Tuo atveju, kai vartotojas yra sudaręs elektros energijos persiuntimo
paslaugos sutartį su skirstomųjų tinklų operatoriumi, atskira sutartis dėl garantinio tiekimo su
šiuo operatoriumi nesudaroma. Vartotojas, kuriam užtikrinamas garantinis tiekimas, sudaręs
elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su nepriklausomu tiekėju, privalo nedelsdamas, ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo,
raštu pranešti apie tai asmeniui, atliekančiam garantinio tiekimo funkciją, o šis ne vėliau kaip per
3 savaites nuo tokio pranešimo gavimo dienos nutraukia garantinį tiekimą. Garantinio tiekimo
trukmė – ne ilgiau kaip 6 mėnesiai. Jeigu per 6 mėnesius vartotojas nepasirenka naujo
nepriklausomo tiekėjo, asmuo, atliekantis garantinio tiekimo funkciją, įgyja teisę nutraukti elektros
energijos tiekimą vartotojui. Apie garantinio tiekimo nutraukimą asmuo, atliekantis garantinio
tiekimo funkciją, įspėja vartotoją ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki elektros energijos tiekimo
nutraukimo dienos;
2) jeigu vartotojas, kuriam buvo suteikta garantinio tiekimo paslauga, garantinio tiekimo
laikotarpiu pasirenka nepriklausomą tiekėją, vartotojas privalo sumokėti asmeniui, atliekančiam
garantinio tiekimo funkciją, už suvartotą elektros energiją pagal asmens, atliekančio garantinio
tiekimo funkciją, pateiktą mokėjimo dokumentą;
3) vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis tiekimas, taikoma garantinio tiekimo
kaina, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos
kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25. Skirtumas tarp
faktinių ataskaitinio laikotarpio pajamų ir asmens, atliekančio garantinio tiekimo funkciją, patirtų
garantinio elektros energijos tiekimo veiklos sąnaudų, įskaitant elektros energijos įsigijimo
sąnaudas, priskiriamas asmens, atliekančio garantinio tiekimo funkciją, sąnaudoms ar pajamoms
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pagal šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 5 punkte nurodytą metodiką. Garantinio tiekimo kainą
apskaičiuoja ir nustato asmuo, atliekantis garantinio tiekimo funkciją.
3. Šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytas 2 savaičių nepriklausomo tiekėjo pranešimo
terminas netaikomas ir garantinis tiekimas užtikrinamas nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo bet kurios iš šių aplinkybių atsiradimo:
1) vartotojo pasirinktam nepriklausomam tiekėjui pažeidus reguliuojamos veiklos sąlygas,
Komisija sustabdo ar panaikina elektros energijos tiekimo veiklos leidimo galiojimą;
2) balansavimo energijos tiekėjui ar perdavimo sistemos operatoriui nutraukus balansavimo
energijos pirkimo–pardavimo sutartį su nepriklausomu tiekėju ir nesant balansavimo energijos
pirkimo–pardavimo sutarties su kitu balansavimo tiekėju;
3) nepriklausomam tiekėjui yra iškelta bankroto byla arba kreditorių susirinkime priimtas
nutarimas vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka;
4) kitais tiesiogiai nuo nepriklausomo tiekėjo veiksmų nepriklausančiais atvejais, dėl kurių
nepriklausomas tiekėjas nebegali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų tiekti elektros energiją
vartotojams (force majeure).
4. Nepriklausomas tiekėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną
nuo šio straipsnio 3 dalyje nustatytų aplinkybių atsiradimo, savo vartotojams ir atitinkamam tinklų
operatoriui pranešti apie garantinio tiekimo pradžią ir pagrindą, o vartotojams – ir apie asmenį,
vykdysiantį garantinio tiekimo funkciją, ir jo kontaktinius duomenis. Vartotojai, kurių suvartotos
elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenys nėra nuskaitomi nuotoliniu būdu, nedelsdami, bet
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo garantinio tiekimo pradžios, jeigu apie tai jie buvo tinkamai
informuoti, privalo užfiksuoti faktinius elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis ir juos
pranešti tinklų operatoriui. Nepriklausomiems tiekėjams ar vartotojams neįvykdžius ar tinkamai
neįvykdžius šioje dalyje nustatytų pareigų, garantinio tiekimo metu tiekiamos elektros energijos
kiekis nustatomas Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka.
5. Vartotojai, kuriems šiame straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis užtikrinamas
garantinis tiekimas, atsiskaito su asmeniu, atliekančiu garantinio tiekimo funkciją, už garantinį
tiekimą, taip pat su tinklų operatoriais, kaip nurodyta šio įstatymo 46 straipsnio 5 ir 6 dalyse, už
elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais, sistemines paslaugas ir
viešuosius interesus atitinkančias paslaugas.“

12 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 46 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Vartotojas, prieš sudarydamas arba nutraukdamas elektros energijos pirkimo–
pardavimo sutartį su nepriklausomu tiekėju, privalo prieš 3 savaites apie tai raštu pranešti tinklų
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operatoriui, prie kurio valdomų tinklų yra prijungti vartotojo įrenginiai, taip pat visuomeniniam
tiekėjui, kurio licencijoje nurodytoje teritorijoje yra buitinio vartotojo įrenginiai.“

13 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) gauti iš Komisijos, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių,
visuomeninių ir nepriklausomų tiekėjų aiškią ir suprantamą informaciją apie savo teises,
susijusias su elektros energijos vartojimu ir gaunamomis paslaugomis;“.

14 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 58 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Centralizuotai elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos
išteklius, superkama iš elektros energijos gamintojų, kuriems kituose įstatymuose ir teisės aktuose
nustatyta tvarka taikomas fiksuotas tarifas. Visa supirkta elektros energija, pagaminta iš
atsinaujinančių energijos išteklių, prekiaujama Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais
būdais, tvarka ir sąlygomis ir vadovaujantis ekonominio naudingumo ir mažiausios finansinės
naštos elektros energijos vartotojams, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų mokėtojams
principais. Centralizuotą elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių prekybą vykdo
skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 000 vartotojų, ir (ar) Energetikos
ministerijos, Vyriausybės nustatyta tvarka, kuri, be kita ko, reglamentuoja tokios įmonės pakeitimo
procedūrą, paskirta įmonė. Nupirkta elektros energija gali būti tiekiama ir šiame straipsnyje
nurodyto skirstomųjų tinklų operatoriaus, ir paskirtosios įmonės vartotojams. Paskirtąja įmone
skiriama įmonė turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) įmonė privalo turėti pakankamą finansinį pajėgumą, būtiną ne mažiau kaip dviejų
kalendorinių mėnesių laikotarpio atsiskaitymams su gamintojais, elektros energijos gamybai
naudojančiais atsinaujinančius energijos išteklius, už superkamą elektros energiją padengti,
įvertinamą pagal jos paskutinių ataskaitinių metų finansinių ataskaitų (balanso, pelno (nuostolių),
pinigų srautų, aiškinamojo rašto ir audito išvados, jeigu auditas buvo atliktas) duomenis, kai įmonė
vykdė ūkinę komercinę veiklą, arba planuojamos veiklos prognozuojamus finansinius duomenis,
kai įmonė nevykdė ūkinės komercinės veiklos;
2) įmonė privalo valdyti technines ir organizacines priemones, reikalingas laiku ir tinkamai
administruoti duomenis apie gamintojų į elektros tinklus patiektą elektros energiją ir gamintojams
už ataskaitinį mėnesį mokėtinas lėšas;
3) įmonė privalo užtikrinti nupirktos elektros energijos pardavimą Prekybos elektros
energija taisyklėse nustatytais būdais ar šios elektros energijos pardavimą savo vartotojams;
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4) įmonė privalo apskaitą, susijusią su centralizuotos elektros energijos iš atsinaujinančių
energijos išteklių prekybos vykdymu, tvarkyti atskirai nuo bet kurios kitos veiklos apskaitos;
5) įmonė įsipareigoja sudaryti elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančius
energijos išteklius, gamybos prognozavimo ir atsiskaitymo už balansavimo elektros energiją sutartį
su perdavimo sistemos ir (ar) skirstomųjų tinklų operatoriumi, atsakingu už elektros energijos,
pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimą;
6) įmonė įsipareigoja vykdyti paskirtosios įmonės funkcijas laikydamasi Atsinaujinančių
energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos apraše, Viešuosius interesus
atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše ir kituose
teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Ankstesnioji paskirtoji įmonė vykdo funkcijas tol, kol bus
paskirta nauja įmonė.“

15 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 61 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„61 straipsnis. Vartotojų, tiekėjų ir gamintojų teisė sudaryti tiekimo sutartis
1. Vartotojai turi teisę sudaryti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis su tiekėjais
ir gamintojais, šiame įstatyme nustatyta tvarka turinčiais teisę vykdyti elektros energijos tiekimo
veiklą ir veikiančiais Lietuvos Respublikos teritorijoje arba kitose valstybėse narėse.
2. Tiekėjui sutikus, vartotojai turi teisę sudaryti su juo elektros energijos pirkimo–
pardavimo sutartį nepriklausomai nuo to, kurioje valstybėje narėje tiekėjas įregistruotas, jeigu
tiekėjas laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų prekybos elektros energija
reikalavimų. Kreipiantis dėl leidimo verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, dėl
registracijos rinkos dalyviu, sudarant sutartis su vartotojais ir kitais atvejais nepriklausomas
tiekėjas negali būti diskriminuojamas dėl jo įsisteigimo kitoje valstybėje narėje negu Lietuvos
Respublika.
3. Vartotojai, su nepriklausomais tiekėjais sudarydami pirkimo–pardavimo sutartis,
sudaro sutartis dėl elektros energijos persiuntimo paslaugos su perdavimo sistemos arba
skirstomųjų tinklų operatoriais, atsižvelgiant į tai, prie kurio operatoriaus tinklų yra prijungti
vartotojo įrenginiai. Vartotojo ir tiekėjo sudaromoje pirkimo–pardavimo sutartyje, gavus tinklų
operatoriaus sutikimą, gali būti numatyta nepriklausomo tiekėjo teisė vykdyti vartotojo pinigines
prievoles, susijusias su apmokėjimu už elektros energijos persiuntimo perdavimo ir
skirstomaisiais tinklais paslaugą.
4. Visuomeninis tiekėjas, buitiniam vartotojui pageidaujant, privalo sudaryti su buitiniu
vartotoju tiesioginę elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu šiame įstatyme nustatyta
tvarka ir sąlygomis visuomeninis tiekėjas yra įpareigotas tiekti elektros energiją buitiniams
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vartotojams. Vartotojui sudarius elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį su visuomeniniu
tiekėju, atskira elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartis su skirstomųjų tinklų
operatoriumi nesudaroma.“

16 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 67 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Kai vartotojo ar gamintojo elektros įrenginiai prijungiami prie skirstomųjų tinklų,
sąnaudos paskirstomos tokia tvarka:
1) buitiniai vartotojai, įskaitant ir pažeidžiamus vartotojus, apmoka 20 procentų
skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir Komisijos
patvirtintą įkainį;
2) vartotojai, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių
leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne
mažiau kaip 1 MW ir kurie su skirstomųjų tinklų operatoriumi yra sudarę sutartį, kuria
įsipareigoja 10 metų nuo elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties įsigaliojimo
momento nemažinti leistinosios naudoti galios, apmoka 10 procentų skirstomųjų tinklų
operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir Komisijos patvirtintą įkainį. Šis
punktas netaikomas prijungiant gyvenamosios paskirties pastatų elektros įrenginius prie
skirstomųjų tinklų;
3) vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama
elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW ir kurių elektros įrenginiams
prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, ir kurie pageidauja Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę
su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo
darbus, apmoka 100 procentų šių skirstomųjų tinklų įrengimo sąnaudų. Atlikti skirstomųjų tinklų
įrengimo darbai laikomi vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų
paslaugos dalimi ir šie vartotojų lėšomis vartotojų įrengti skirstomieji tinklai yra skirstomųjų
tinklų operatoriaus nuosavybė. Prie šių skirstomųjų tinklų prijungiant kitų vartotojų įrenginius,
už jų įrengimą ir (ar) naudojimą šių skirstomųjų tinklų įrengimą atlikusiems vartotojams
neatlyginama;
4) kiti vartotojai, išskyrus šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus vartotojus, apmoka
40 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir
Komisijos patvirtintą įkainį;
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5) gamintojai apmoka 100 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka
pagal šį dydį apskaičiuotą ir Komisijos patvirtintą įkainį, išskyrus atvejus, kai kituose
įstatymuose nustatyta kitaip;
6) likusios sąnaudos, kurių neapmoka vartotojas ar gamintojas, yra pripažįstamos
skirstomųjų tinklų operatoriaus tinklų plėtros išlaidomis. Skirstomųjų tinklų operatoriaus
sąnaudų apskaita tvarkoma ir kontrolė vykdoma šio įstatymo 68 straipsnyje nustatyta tvarka.“
2. Papildyti 67 straipsnį 71 dalimi:
„71. Vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama
elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 10 MW ir kurių elektros
įrenginiams prijungti prie elektros tinklo reikia pastatyti naujus elektros perdavimo tinklus, ir
kurie pageidauja Energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su perdavimo sistemos
operatoriumi, pastatyti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų statybos darbus, apmoka
100 procentų perdavimo tinklų statybos sąnaudų. Atlikti perdavimo tinklo statybos darbai
laikomi vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie perdavimo tinklo paslaugos dalimi ir šie
vartotojų lėšomis vartotojų pastatyti perdavimo tinklai yra perdavimo sistemos operatoriaus
nuosavybė. Prie šių perdavimo tinklų prijungiant kitų vartotojų įrenginius, už jų statybą ir (ar)
naudojimą šiuos perdavimo tinklus pastačiusiems vartotojams neatlyginama.“
3. Pakeisti 67 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
„9. Skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudos, nurodytos šio straipsnio 7 ir 8 dalyse,
apima ir perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudas, patiriamas dėl elektros perdavimo tinklų
plėtros ar atnaujinimo, susijusio su atitinkamo vartotojo ar gamintojo elektros įrenginių
prijungimu prie skirstomųjų tinklų. Tokias perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudas vartotojas
ir gamintojas, taikant šio straipsnio 7 dalyje nustatytą sąnaudų paskirstymo tvarką, apmoka
skirstomųjų tinklų operatoriui, o skirstomųjų tinklų operatorius padengia perdavimo sistemos
operatoriui 100 procentų visų perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudų, patirtų prijungiant
gamintojo elektros įrenginius, arba 10 procentų visų perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudų,
patirtų prijungiant vartotojo, nurodyto šio straipsnio 7 dalies 2 punkte, elektros įrenginius, arba
40 procentų visų perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudų, patirtų prijungiant vartotojo,
nurodyto šio straipsnio 7 dalies 4 punkte, elektros įrenginius. Likusi nepadengta perdavimo
sistemos operatoriaus sąnaudų dalis laikoma perdavimo sistemos operatoriaus tinklų plėtros
išlaidomis.“
4. Pakeisti 67 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:
„10. Tuo atveju, kai buitinis vartotojas, kurio elektros įrenginiai buvo prijungti prie
elektros skirstomųjų tinklų taikant šio straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodytą sąnaudų paskirstymo
tvarką, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo elektros įrenginių prijungimo momento pradeda
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vartoti šiais įrenginiais patiektą elektros energiją savo ar kitų asmenų ūkinės komercinės ar
profesinės veiklos reikmėms tenkinti, toks vartotojas nėra laikomas buitiniu vartotoju ir, gavęs
atitinkamą skirstomųjų tinklų operatoriaus reikalavimą, privalo apmokėti likusią sąnaudų dalį,
apskaičiuojamą šio straipsnio 7 dalies 4 punkte nustatyta tvarka.“
5. Pakeisti 67 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:
„11. Tuo atveju, kai vartotojas, kurio elektros įrenginiai buvo prijungti prie elektros
skirstomųjų tinklų taikant šio straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytą sąnaudų paskirstymo tvarką,
sumažina leistinąją naudoti galią nepraėjus 10 metų nuo elektros energijos persiuntimo paslaugos
sutarties, vartotojas privalo apmokėti visas patirtas skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudas,
susijusias su vartotojo elektros įrenginių prijungimu prie skirstomųjų tinklų, proporcingai
sumažintai leistinajai naudoti galiai. Jeigu skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudos apima ir
perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudas, patiriamas dėl elektros perdavimo tinklų plėtros ar
atnaujinimo, susijusio su atitinkamo vartotojo elektros įrenginių prijungimu prie skirstomųjų
tinklų, perdavimo sistemos operatoriaus patirtas sąnaudas, proporcingai sumažintai leistinajai
naudoti galiai, vartotojas apmoka skirstomųjų tinklų operatoriui, o skirstomųjų tinklų operatorius
padengia perdavimo sistemos operatoriaus patirtas sąnaudas proporcingai vartotojo sumažintai
leistinajai naudoti galiai.“

17 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 68 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3) įpareigoja pakeisti taikomas paslaugų kainas arba nustato viršutinę reguliuojamų
paslaugų kainų ir (ar) pajamų ribą.“
2. Papildyti 68 straipsnį 14 dalimi:
„14. Nustatydama šio straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą įpareigojimą, Komisija turi
teisę nustatyti viršutinių reguliuojamų paslaugų kainų ir (ar) pajamų ribos nustatymo metodiką,
atsižvelgdama į šio straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus.“
3. Papildyti 68 straipsnį 15 dalimi:
„15. Viršutinių reguliuojamų paslaugų kainų ir (ar) pajamų ribos reguliavimas taikomas
laikotarpiui, kuriam asmuo pripažintas turinčiu didelę įtaką elektros energijos rinkoje. Konkrečią
viršutinių reguliuojamų paslaugų kainų ir (ar) pajamų ribą Komisija nustato kiekvienais
kalendoriniais metais.“

18 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 69 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:
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„9. Paslaugos teikėjo nustatytas kainas ir tarifus per 15 kalendorinių dienų nuo paslaugos
teikėjo prašymo gavimo dienos skelbia Komisija, prieš tai patikrinusi, ar nustatant kainas ir
tarifus nebuvo pažeisti kainų ir tarifų nustatymo reikalavimai, ar nediskriminuojami vartotojai.
Komisija, nustačiusi, kad paslaugos teikėjo pateiktos paslaugų kainos ir tarifai nustatyti
nesilaikant kainų ir tarifų nustatymo reikalavimų arba kad yra diskriminuojami vartotojai,
nurodo paslaugų teikėjui klaidas, kurias paslaugų teikėjas turi ištaisyti, ir kad ne vėliau kaip per
10 kalendorinių dienų nuo Komisijos pastabų gavimo Komisijai turi būti pateiktos pataisytos
paslaugų kainos ir tarifai. Komisija ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pataisytų
paslaugų kainų ir tarifų pateikimo juos paskelbia arba, jeigu paslaugų teikėjas per nustatytą
terminą neištaiso nurodytų klaidų, paslaugų kainas ir tarifus nustato vienašališkai ir juos
paskelbia.“
2. Pakeisti 69 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:
„10. Perdavimo sistemos operatoriaus perdavimo paslaugos kainos ir tarifai įsigalioja
praėjus 2 mėnesiams nuo jų paskelbimo. Gamintojų, kurių parduodamos elektros energijos ir
rezervinės galios kainos yra reguliuojamos, elektros energijos pardavimo ir rezervinės galios
kainos ir (ar) nustatyta pajamų riba, skirstomųjų tinklų operatoriaus skirstymo paslaugos kainos
ir tarifai įsigalioja praėjus ne mažiau kaip 45 dienoms nuo jų paskelbimo, o visuomeninės
elektros energijos kainos ir tarifai įsigalioja praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo jų
paskelbimo.“
3. Papildyti 69 straipsnį 17 dalimi:
„17. Sisteminių paslaugų kainą, kaip atskirą elektros energijos kainos dedamąją prie
perdavimo paslaugos kainos, nustato Komisija ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio
20 dienos.“

19 straipsnis. 74 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 74 straipsnį 11 dalimi:
„11. Šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta viešuosius interesus atitinkanti paslauga
yra skirta saugiam ir patikimam elektros energetikos sistemos veikimui, Nacionaliniam
saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintos nacionaliniam saugumui ir
elektros energijai gaminti skirtos infrastruktūros funkcionavimui užtikrinti ir galimiems elektros
energijos pasiūlos didmeninėje elektros energijos rinkoje trūkumams pašalinti.“
2. Papildyti 74 straipsnį 12 dalimi:
„12. Asmuo ar asmenys, kurie yra įpareigoti teikti šio straipsnio 2 dalies 4 punkte
nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą, šiai paslaugai teikti Vyriausybės nustatyto
dydžio elektros energijos gamybos pajėgumus ar dalį jų gali naudoti tik elektros energetikos
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sistemos adekvatumui užtikrinti ir elektros energijos biržos ir (ar) perdavimo sistemos
operatoriui pateikus informaciją apie elektros energijos pasiūlos didmeninėje elektros energijos
rinkoje trūkumą privalo užtikrinti Vyriausybės nustatyto dydžio elektros energijos gamybos
pajėgumų prieinamumą elektros energijos pasiūlos trūkumui padengti. Susidarius elektros
energijos gamybos pajėgumų trūkumui elektros energijos rinkoje ir (ar) esant nepakankamam
jungiamųjų linijų pralaidumui, kada negali būti patenkinamas visas elektros energijos vartojimo
poreikis ir nėra kitų patikimų šaltinių užtikrinti sistemos gamybos ir vartojimo balansą,
perdavimo sistemos operatorius kreipiasi į asmenį ar asmenis, kurie yra įpareigoti teikti šio
straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą, kad jie, įvertinę
visas elektros energijos gamybos sąnaudas, išskyrus pelno normą (maržą), privalo pateikti ne
mažesnės, negu apibrėžta įrenginio technologinėse charakteristikose, minimalios gamybos
apimties pasiūlymus dėl elektros energijos pardavimo kitos paros prekybos elektros energijos
biržoje. Be to, asmuo ar asmenys, kurie yra įpareigoti teikti šio straipsnio 2 dalies 4 punkte
nustatytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą, gali teikti pasiūlymus ir dėl reguliavimo
elektros energijos pardavimo.“
20 straipsnis. Įstatymo papildymas 741 straipsniu
Papildyti Įstatymą 741 straipsniu:
„741 straipsnis. Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina
1. Komisija, atsižvelgdama į šio straipsnio nuostatas, nustato viešuosius interesus
atitinkančių paslaugų kainą ir ją sudarančių atskirų sudedamųjų dalių kainas pagal šio įstatymo
74 straipsnio 2 dalyje nustatytą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašą.
2. Vartotojai, atitinkantys šio straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, iki kiekvienų
metų liepos 1 dienos už vartotojo suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh per
praėjusius kalendorinius metus, turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka už praėjusius
kalendorinius metus susigrąžinti 85 procentus sumokėtos Komisijos nustatytos viešuosius
interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies, susijusios su elektros energijos gamyba naudojant
atsinaujinančius energijos išteklius.
3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos
dalies susigrąžinimo tvarka, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies
administravimo ir elektros energijos naudojimo intensyvumo bendrojoje pridėtinėje vertėje
apskaičiavimo tvarka taikoma vartotojams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
1) pagrindinę veiklą vykdo Vyriausybės patvirtintuose elektros energiją intensyviai
naudojančiuose sektoriuose, kaip jie apibrėžti 2014 m. birželio 28 d. Europos Komisijos
komunikato „2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairės“ (2014/C
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200/01) 3 priede. Vyriausybė nustato kitus sektorius, kaip jie apibrėžti 2014 m. birželio 28 d.
Europos Komisijos komunikato „2014–2020 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir
energetikai gairės“ (2014/C 200/01) 5 priede, kuriuose pagrindinę veiklą vykdantiems
vartotojams taikoma šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, jeigu jų elektros energijos
naudojimo intensyvumas yra ne mažesnis kaip 20 procentų bendrosios pridėtinės vertės;
2) per kalendorinius metus suvartoja ne mažiau kaip 1 GWh elektros energijos;
3) neturi pradelstų mokėjimų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų
administratoriui už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas;
4) Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nustatyta
tvarka pateikia energijos vartojimo audito ataskaitą ir sudaro šio straipsnio 5 dalyje nurodytą
sutartį su Energetikos ministerijos įgaliota institucija ar įstaiga, kuria įsipareigoja pateikti
energijos vartojimo audito ataskaitą ne rečiau kaip kas 4 metai po anksčiau atlikto energijos
vartojimo audito, ir numato šio straipsnio 5 dalyje nurodytų energijos vartojimo efektyvumo
didinimo priemonių diegimo tvarką;
5) yra įsidiegę energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas geriausias esamas
energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones arba jas diegia šio straipsnio 5 dalyje
nustatyta tvarka;
6) nėra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai, kaip tai apibrėžta 2004 m.
spalio 1 d. Europos Komisijos komunikate „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus
patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02);
7) jiems nėra išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal Europos Komisijos
sprendimą, kuriame valstybės pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo tvarka negali būti
taikoma tol, kol nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės
pagalba.
4. Vartotojų atitikties šio straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams vertinimą atlieka
Energetikos ministerijos įgaliota institucija ar įstaiga Vyriausybės nustatyta tvarka.
5. Šio straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys vartotojai, kurie nėra
įsidiegę energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytų geriausių esamų energijos vartojimo
efektyvumo didinimo priemonių ir kuriems atliktose energijos vartojimo audito ataskaitose
nustatytos rekomendacijos dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, gali
pasinaudoti šio straipsnio 2 dalyje nustatyta teise, jeigu su Energetikos ministerijos įgaliota
institucija ar įstaiga sudaro sutartį, kuria įsipareigoja geriausioms esamoms energijos vartojimo
efektyvumo didinimo priemonėms įsidiegti per 4 metų laikotarpį nuo sutarties sudarymo skirti ne
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mažiau kaip 75 procentus šio straipsnio 2 dalies pagrindu galimos susigrąžintos sumos ir ne
mažiau kaip pusę jos investuoti per laikotarpio pirmuosius 2 metus.
6. Vartotojai, neatitinkantys nors vieno iš šio straipsnio 3 dalyje numatytų reikalavimų, ir
(ar) vartotojai, kurie šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka neįsidiegia geriausių esamų energijos
vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, moka visą pagal šio straipsnio 1 dalį Komisijos
nustatytą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainą. Vartotojai privalo Energetikos
ministerijos įgaliotai institucijai ar įstaigai per 60 kalendorinių dienų nuo jos pareikalavimo
grąžinti šio straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka geriausioms esamoms energijos vartojimo
efektyvumo didinimo priemonėms diegti skirtą, bet nepanaudotą viešuosius interesus
atitinkančių paslaugų lėšų dalį.
7. Elektros energiją intensyviai naudojančių sektorių sąrašą, sektorių, kuriuose
veikiantiems vartotojams taip pat taikoma šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, sąrašą, pagal šį
straipsnį nustatytos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies administravimo,
susigrąžinimo ir elektros energijos naudojimo intensyvumo bendrojoje pridėtinėje vertėje
apskaičiavimo, kuriuos atlieka Energetikos ministerijos įgaliota institucija ar įstaiga, tvarką
nustato Vyriausybė.“

21 straipsnis. 75 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 75 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro
linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai
priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius,
požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat
vartotojo elektros įrenginiai, laikomi kilnojamaisiais daiktais, išskyrus elektros energetikos
objektus, kurie pagal Statybos įstatymą laikytini pastatais.“
22 straipsnis. 752 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 752 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Būti kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių, nurodytų šio įstatymo
75 straipsnio 2 dalyje, išskyrus vartotojo elektros įrenginius, įrengimo rangovu turi teisę
Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys,
turintys Valstybinės energetikos inspekcijos Energetikos įstatymo nustatyta tvarka išduotą
elektros įrenginių įrengimo veiklos atestatą.“
2. Papildyti 752 straipsnį nauja 2 dalimi:
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„2. Būti šio įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje nurodytų vartotojo elektros įrenginių, išskyrus
vartotojo elektros įrenginius ypatinguosiuose statiniuose, įrengimo rangovu turi teisę Lietuvos
Respublikos ar kitos valstybės narės fizinis asmuo ir juridinis asmuo, kita organizacija ar jų
padalinys, turintys Valstybinės energetikos inspekcijos Energetikos įstatymo nustatyta tvarka
išduotą elektros įrenginių įrengimo veiklos atestatą.“
3. Papildyti 752 straipsnį nauja 3 dalimi:
„3. Įrengti šio įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje nurodytus vartotojo elektros įrenginius
statiniuose turi teisę Statybos įstatyme nurodyti asmenys, kuriems suteikta teisė būti ypatingųjų
statinių statybos rangovais ir vykdyti statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo darbus.“
4. Buvusias 752 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 4, 5 ir 6 dalimis.

23 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 ir 3 dalis, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 straipsnius, 16 straipsnyje išdėstytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo
67 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir 71 dalies nuostatas, 21, 22 straipsnius ir šio straipsnio 8 dalį,
įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.
2. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 ir 3 dalys, 16 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 3 punkto ir 71 dalies nuostatos, 21 ir
22 straipsniai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
3. Šio įstatymo 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 ir 15 straipsniai įsigalioja 2018 m. rugsėjo
1 d.
4. Šio įstatymo 11 straipsnis, išskyrus 11 straipsnyje išdėstytas Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, įsigalioja 2018 m.
rugsėjo 1 d.
5. Šio įstatymo 11 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos elektros energetikos
įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatos įsigalioja ir yra taikomos nuo 2018 m.
rugpjūčio 1 d.
6. Šio įstatymo 20 straipsnyje išdėstytos Lietuvos Respublikos elektros energetikos
įstatymo 741 straipsnio nuostatos taikomos gavus Europos Komisijos pritarimą pagal Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas, bet ne anksčiau kaip 2019 m.
sausio 1 d.
7. Perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d. parengia ir su
Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija suderina elektros energijos perdavimo
paslaugos sutarčių standartines sąlygas ir jas paskelbia savo interneto svetainėje.
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8. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos energetikos ministras,
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio
įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė

