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Šiame Sutarties priede neapibrėžtos, tačiau didžiąja raide rašomos ir naudojamos sąvokos
suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme,
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 patvirtintose Elektros energijos tiekimo
ir naudojimo taisyklėse bei Sutartyje.
Per einamąjį mėnesį Gaminančio vartotojo Pateiktas kiekis, kuris vėliau per Kaupimo laikotarpį
Gaminančiam vartotojui buvo patiektas iš elektros tinklų ir jo suvartotas savo reikmėms bei ūkio
poreikiams.
Vartotojas, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių elektros energijos
gamybos įrenginiuose, valdomuose nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, savo reikmėms
ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintis teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams
nesuvartotą elektros energiją pateikti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo (toliau – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas) nustatyta tvarka.
Laikotarpis, skaičiuojamas nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos iki kitų metų kovo 31 dienos, kurio
metu yra kaupiamas Gaminančio vartotojo į elektros tinklus Pateiktas elektros energijos kiekis.
Elektros energijos apskaitos prietaisų užfiksuotas Gaminančio vartotojo reikmėms ir ūkio poreikiams
iš elektros tinklų suvartotas elektros energijos kiekis.
Elektros energijos apskaitos prietaisų užfiksuotas Gaminančio vartotojo pagamintas ir į elektros
tinklus pateiktas elektros energijos kiekis.
Tarp Šalių sudaryta ir galiojanti Elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo paslaugos
teikimo sutartis arba Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis.
Skirtumas tarp per einamąjį mėnesį Pateikto kiekio ir einamojo Kaupimo laikotarpio ankstesnio
mėnesio Sukaupto kiekio sumos ir einamojo mėnesio Paimto kiekio.
Skirtumas tarp einamąjį mėnesį Paimto kiekio ir einamojo mėnesio Pateikto kiekio bei einamojo
Kaupimo laikotarpio ankstesnio mėnesio Sukaupto kiekio sumos.
Gaminantis vartotojas už naudojimąsi elektros tinklais atsiskaito su Tiekėju, jeigu su Tiekėju sudaryta
elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo paslaugų teikimo sutartis arba Operatoriumi,
jeigu su Tiekėju sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis, pagal VERT nustatytas ir
viešai skelbiamas naudojimosi elektros tinklais paslaugos kainas arba procentinę dalį nuo patiekto į
Operatoriaus tinklus elektros energijos kiekio, kuris paliekamas Operatoriui už naudojimosi tinklais
paslaugas, atsižvelgiant į Gaminančio vartotojo pasirinktą atsiskaitymo būdą. Gaminantis vartotojas
gali pasirinkti, keisti atsiskaitymo už naudojimąsi elektros tinklais būdą pateikdamas Tiekėjui arba
Operatoriui nustatytos formos prašymą, Operatoriaus savitarnos svetainėje ar kitais Tiekėjo ir (ar)
Operatoriaus nustatytais būdais.
Pasibaigus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytam kaupimo
laikotarpiui (arba kitais teisės aktų nustatytais pagrindais), Tiekėjas kompensuoja Gaminančiam
vartotojui už sukauptą bet nepanaudotą elektros energijos kiekį.
Praėjusių metų balandžio-rugpjūčio mėnesių elektros biržos (Nord Pool) kainos Lietuvos kainų
zonoje vidutinis aritmetinis vidurkis.
Elektros energijos tiekėjo keitimo ir (ar) Sutarties nutraukimo Objektui, kuriame yra elektros energijos
generavimo šaltinis, atveju, Kompensavimo kaina nustatoma taip:
1) Jeigu elektros energijos tiekėjas keičiamas ir (ar) Sutartis nutraukiama balandžio-rugpjūčio
mėnesių laikotarpyje, tai Kompensavimo kaina yra lygi praėjusių metų balandžio-rugpjūčio mėnesių
laikotarpio elektros biržos (Nord Pool) kainos Lietuvos kainų zonoje vidutiniam aritmetiniam vidurkiui;
2) Jeigu elektros energijos tiekėjas keičiamas ir (ar) Sutartis nutraukiama po balandžio-rugpjūčio
mėnesių laikotarpio, tai Kompensavimo kaina yra lygi balandžio-rugpjūčio mėnesių laikotarpio, po
kurio buvo pakeistas elektros energijos tiekėjas ir (ar) nutraukta Sutartis, elektros biržos (Nord Pool)
kainos Lietuvos kainų zonoje vidutiniam aritmetiniam vidurkiui.
Vertė apskaičiuojama taip: Vertė = Es x K
Es = Kaupimo laikotarpio pabaigoje nustatytas sukauptas, bet neatgautas elektros energijos kiekis.
Elektros energijos tiekėjo keitimo ir (ar) Sutarties nutraukimo Objektui, kuriame yra elektros energijos
generavimo šaltinis, atveju, sukauptas, bet neatgautas elektros energijos kiekis nustatomas
Sutarties nutraukimo Objekto atžvilgiu dieną.
K = Kompensavimo kaina, nurodyta 3.1. punkte.
Už per visą Kaupimo laikotarpį apskaičiuotą Sukauptą kiekį Tiekėjas kompensuoja Gaminančiam
vartotojui pervedant apskaičiuotą Vertę į šio Sutarties priedo 1 skyriuje nurodytą Gaminančio
vartotojo sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kaupimo laikotarpio pabaigos.
Esant rašytiniam Gaminančio vartotojo prašymui*, elektros energijos tiekėjo keitimo ir (ar) Sutarties
nutraukimo Objektui, kuriame yra elektros energijos generavimo šaltinis, atveju, už iki Sutarties
nutraukimo Objekto atžvilgiu apskaičiuotą Sukauptą kiekį Tiekėjas kompensuoja Gaminančiam
vartotojui pervedant apskaičiuotą Vertę į šio Sutarties priedo 1 skyriuje nurodytą Gaminančio
vartotojo sąskaitą per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos.
Gaminančio vartotojo rašytiniu prašymu ir esant galimybėms, apskaičiuota Vertė gali būti
kompensuojama atliekant Tiekėjo ir Gaminančio vartotojo tarpusavio piniginių prievolių įvykdymo
užskaitymą.
* Prašymas turi būti pateiktas Tiekėjui ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties nutraukimo
dienos.

Elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo galimybės:
http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/energijos-vartojimo-efektyvumas
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency
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Paimto kiekio ir Pateikto kiekio apskaita yra vykdoma kiekvieną mėnesį pagal Operatoriaus įrengtų
elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.
Atgautas kiekis, Sukauptas kiekis ir Trūkstamas kiekis yra apskaičiuojami kiekvieną mėnesį
vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38
patvirtintose Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka.
Gaminantis vartotojas privalo:
1) į Operatoriaus tinklą pateikti tinkamos kokybės (galiojančius standartus atitinkančią) elektros
energiją;
2) elektros energiją generuojančių įrenginių paleidimą ir sustabdymą vykdyti vadovaujantis teisės
aktais ir (ar) pasirašytomis sutartimis, ir (ar) susitarimais;
3) paklusti bendrajam Operatoriaus elektros tinklo operatyviajam dispečeriniam valdymui;
4) eksploatuojant elektros energiją generuojančius įrenginius ir gaminant bei tiekiant į tinklą elektros
energiją vadovautis galiojančių teisės aktų reikalavimais;
5) už per einamąjį mėnesį apskaičiuotą Trūkstamą kiekį ir jo persiuntimo paslaugą atsiskaityti su
Tiekėju (arba Operatoriumi, jeigu su Tiekėju sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo
sutartis) pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir kainas kaip įprastas vartotojas už suvartotą elektros
energiją ir suteiktas paslaugas;
6) už per einamąjį mėnesį apskaičiuotą Atgautą kiekį atsiskaityti su Tiekėju (arba Operatoriumi, jeigu
su Tiekėju sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartis) pagal VERT teisės aktų
nustatyta tvarka apskaičiuotą ir viešai skelbiamą naudojimosi elektros tinklais paslaugos kainą;
7) pranešti Tiekėjui apie tai, kad Vartotojas nebėra Gaminantis vartotojas;
8) vykdyti kitas teisės aktuose, šiame Sutarties priede ir Sutartyje numatytas Gaminančio vartotojo
pareigas.
Gaminantis vartotojas turi teisę:
1) gauti kompensaciją už per Kaupimo laikotarpį Sukauptą kiekį,
2) elektros energijos tiekėjo keitimo ir (ar) Sutarties nutraukimo Objektui, kuriame yra elektros
energijos generavimo šaltinis, atveju, rašytiniu prašymu gauti kompensaciją už iki Sutarties
nutraukimo apskaičiuotą Sukauptą kiekį arba perkelti visą Objekte Sukauptą kiekį į pasirinkto naujo
tiekėjo ar garantinio tiekėjo vykdomą apskaitą*;
3) įgyvendinti kitas teisės aktuose, šiame Sutarties priede ir Sutartyje numatytas Gaminančio
vartotojo teises.

7.

Priedo galiojimas

* Jeigu Gaminantis vartotojas iki Sutarties priedo 3.3. punkte nurodyto termino nepateikia Tiekėjui
prašymo kompensuoti Sukauptą kiekį ir nepasinaudoja šiame punkte nurodytomis teisėmis, tai visas
Sukauptas kiekis yra perkeliamas į naujo tiekėjo ar garantinio tiekėjo vykdomą apskaitą.
Šis Sutarties priedas įsigalioja nuo jo sudarymo momento, tačiau visais atvejais ne anksčiau nei bus
įrengti teisės aktų reikalavimus atitinkantys apskaitos prietaisai, fiksuojantys Paimtą kiekį bei
Pateiktą kiekį.
Šalys susitaria, kad Sutarties priedo 3.3. punktas Šalių santykiams taip pat bus taikomas ir
laikotarpiui nuo 2020-04-01 iki šio Sutarties priedo įsigaliojimo, jeigu šiuo laikotarpiu Vartotojas tapo
Gaminančiu vartotoju ir buvo vykdoma Sukaupto kiekio apskaita.
Šis Sutarties priedas galioja tol, kol galioja Sutartis, arba iki raštiško pranešimo Tiekėjui, kad
Vartotojas nebėra Gaminantis vartotojas, pateikimo dienos.

Elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo galimybės:
http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/energijos-vartojimo-efektyvumas
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency
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