ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIO VARTOTOJO TIPINĖS SĄLYGOS
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Gaminančių vartotojų į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita
tvarkoma pagal elektros energijos apskaitos prietaisų, fiksuojančių iš elektros tinklų suvartotą savo reikmėms ir ūkio poreikiams
elektros energijos kiekį bei pagamintą ir į elektros tinklus pateiktą elektros energijos kiekį, vienos laiko zonos rodmenis nuo su
gaminančiu vartotoju sudarytos elektros energijos persiuntimo paslaugos ir (ar) pirkimo–pardavimo ir (ar) atsinaujinančių išteklių
energijos pirkimo–pardavimo sutarties su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ (toliau – ESO) ir (ar) tiekėju sudarymo ir (ar)
pakeitimo, atnaujinimo datos bei teisės aktuose nustatytų apskaitos prietaisų įrengimo.
Tuo atveju, kai tinkamai gaminančio vartotojo į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros
energijos kiekių apskaitai būtina įrengti ir (ar) paruošti (parametruoti) teisės aktuose nustatytus elektros apskaitos prietaisus ir
automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įrangą (toliau – apskaitos prietaisas), gaminančio vartotojo į elektros tinklus
pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita pradedama vykdyti tik po tokio
apskaitos prietaiso įrengimo bei tinkamo paruošimo. Gaminantis vartotojas, anksčiau nei po vienerių metų nuo generavimo
šaltinių prijungimo prie elektros tinklų arba nutolusios generacijos susiejimo su vartojimo objektu, nusprendęs nebevykdyti
elektros energijos gamybos veiklos, savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti, ESO atlygina teisės aktuose numatytos apskaitos
prietaiso įrengimo išlaidas.
Gaminančių vartotojų į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita
pradedama vykdyti iš naujo nuo einamųjų metų balandžio 1 dienos ir vykdoma kiekvieną mėnesį. Kovo 31 dieną pasibaigus
kaupimo laikotarpiui, sukauptas kiekis nėra perkeliamas į kitą kaupimo laikotarpį ir už sukauptą kiekį energijos tiekėjas
gaminančiam vartotojui kompensuoja iš anksto tarpusavio sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis, o garantinio tiekimo atveju
kompensuojama Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Gaminančių vartotojų, kurių elektrinės prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos
prijungimo tašku, į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita
vykdoma ESO elektros tinkle, kai gaminančio vartotojo elektros energijos įrenginiai yra prijungti prie to paties ESO elektros tinklo,
ir nėra perkeliama ir (ar) nėra vykdomi mainai su kito operatoriaus elektros tinklu.
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GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ APSKAITOS TVARKYMAS

TARIFŲ IR ATSISKAITYMO BŪDO PASIRINKIMAS IR KEITIMAS

Tuo atveju, jei gaminantis vartotojas keičia elektros energijos tiekėją savo objektui ar nutraukia sutartį su tiekėju ar garantiniu
tiekėju, už sukauptą kiekį gaminančiam vartotojui kompensuojama 3 punkte nustatyta tvarka ir gaminančio vartotojo į elektros
tinklus pateiktos elektros energijos, ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita pradedama vykdyti iš naujo
nuo tiekėjo pakeitimo dienos ar sutarties su nauju tiekėju ar garantiniu tiekėju įsigaliojimo dienos.
Tuo atveju, kai gaminantis vartotojas teisės aktuose nustatytais būdais perleidžia savo objektą su generavimo šaltiniu kitam
asmeniui, į elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iš elektros tinklų suvartotos elektros energijos kiekių apskaita
pradedama vykdyti nuo naujojo asmens (savininko) sutarties su operatoriumi ir (ar) tiekėju sudarymo ir (ar) pakeitimo, atnaujinimo
datos. Pasikeitus objekto su generavimo šaltiniu savininkui, kai nesikeičia tiekėjas ir atsiskaitymo už naudojimąsi elektros tinklais
būdas, pagamintas ir į elektros tinklus patiektas elektros energijos kiekis gali būti priskirtas naujojo vartotojo objektui, sudarius ir
(ar) pakeitus, atnaujinus sutartį su ESO ir (ar) tiekėju. Pasikeitus gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietai, kai
nesikeičia tiekėjas ir atsiskaitymo už naudojimąsi elektros tinklais būdas, elektrinėje, kurios prijungimo prie elektros tinklų taškas
nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, pagamintas ir į elektros tinklus patiektas elektros energijos
kiekis gali būti priskirtas naujam vartotojo objektui, sudarius ir (ar) pakeitus, atnaujinus sutartį su ESO ir (ar) tiekėju ir įrengus
teisės aktuose nustatytos apskaitos prietaisus.
Gaminantis vartotojas gali rinktis vienanarę ar dvinarę naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą arba atsiskaityti elektros
energijos kiekiu pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nustatytą procentą nuo kaupimo laikotarpiu
gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio. Gaminančiam vartotojui per 5 d. d. nuo tapimo elektros
energiją gaminančiu vartotoju, tačiau ne vėliau, kaip iki sąskaitos išrašymo dienos, nepasirinkus naudojimosi elektros tinklais
paslaugų kainodaros, ESO taiko naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainodarą sekančiai: 1) kai generacijos ir vartojimo vieta
sutampa, taikoma vienanarė, mokama už 1 kWh iš skirstomųjų tinklų atgauto elektros energijos kiekio, kaina; 2) kai generacijos
ir vartojimo vieta nesutampa, taikoma vienanarė, kas mėnesį mokama už 1 kW vartojimo objektui priskirtą gamybos įrenginio
galią, kaina.
Gaminantis vartotojas gali keisti atsiskaitymo už naudojimąsi elektros tinklais paslaugas būdą ne dažniau kaip vieną kartą per
12 mėnesių. Gaminančiam vartotojui leidžiama keisti minėtą atsiskaitymo būdą nepraėjus 12 mėnesių nuo tapimo elektros
1

9.

energiją gaminančiu vartotoju ir atsiskaitymo būdo pasirinkimo momento, tačiau atlikus atsikaitymo būdo keitimą yra taikomas
12 mėnesių keitimo ribojimas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo paskutinio atsiskaitymo būdo keitimo momento.
Gaminantis vartotojas už trūkstamą kiekį ir jo persiuntimo paslaugą atsiskaito pagal sutartyse su ESO ir (ar) tiekėju nustatytas
sąlygas kaip įprastas vartotojas, tačiau gaminančio vartotojo elektros energijos apskaita vykdoma tik viena laiko zona, t. y.
gaminantis vartotojas gali pasirinkti tik vienos laiko zonos elektros tiekimo planą. Gaminantys vartotojai už atgautą kiekį
operatoriui moka naudojimosi elektros tinklais paslaugos kainą.
III.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10. Gaminantis vartotojas, pateikdamas savo asmens duomenis, patvirtina, kad pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o tais
atvejais, kai gaminantį vartotoją atstovauja kitas asmuo – toks asmuo yra tinkamai įgaliotas tvarkyti ir pateikti ESO gaminančio
vartotojo asmens duomenis, gaminantis vartotojas yra tinkamai informuotas apie jo asmens duomenų tvarkymą bei teikimą ir
atstovas prisiima visą su tokiu asmens duomenų tvarkymu ir teikimu susijusią atsakomybę. ESO nėra atsakinga už perteklinių
duomenų tvarkymą, jei tokius duomenis ESO gaminantis vartotojas ar jo atstovas pateikė per neapdairumą.
11. ESO tvarko gaminančio vartotojo asmens duomenis elektros energijos tiekimo ir Paslaugų teikimo, atsiskaitymo, įsiskolinimo
valdymo, administravimo ir išieškojimo bei kitais teisės aktuose ar šiose Sąlygose numatytų šalių teisių įgyvendinimo ir (ar)
pareigų vykdymo tikslais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Aukščiau nurodytais tikslais ESO tvarko šiuos gaminančio vartotojo asmens duomenis: tapatybės duomenis (vardą, pavardę,
asmens kodą ir/arba gimimo datą), kontaktinius duomenis (adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), duomenis susijusius su
paslaugų teikimu (elektros energijos suvartojimo duomenis ir kt.), mokėjimų duomenis (mokėtinas sumas, nepadengtus
įsiskolinimus, mokėjimų istoriją, kt.) ir kitus gaminančio vartotojo pateiktus duomenis bei kitą su šių Sąlygų taikymu susijusią
informaciją.
13. ESO gali tvarkyti gaminančio vartotojo kontaktinius asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bei vykdant gaminančių
vartotojų nuomonės apklausas, siekiant ESO teisėto intereso gerinti paslaugų kokybę, didinant energetinį efektyvumą,
gaminančių vartotojų kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas, kai gaminantis vartotojas yra išreiškęs
dėl to atskirą sutikimą ir nėra jo atšaukęs.
14. Gaminantis vartotojas, susisiekęs su ESO, ir ESO nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo asmens duomenų
teises;
14.1. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
14.2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
14.3. prašyti sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama
pažeidžiant teisės aktų reikalavimus;
14.4. gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Klientas pateikė susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu
formatu;
14.5. prašyti ištrinti ESO tvarkomus asmens duomenis, kai asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus
arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
14.6. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį ESO įvertins, ar asmuo turi
teisę prašyti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti;
14.7. tuo atveju, kai gaminančio vartotojo asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti
asmens duomenis nedarant poveikio sutikimu grindžiamo atšaukimo teisėtumui;
14.8. tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi siekiant teisėtų ESO interesų – teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu gaminančio
vartotojo asmens duomenų tvarkymu.
15. Gaminantis vartotojas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai.
16. ESO turi teisę perduoti gaminančio vartotojo asmens duomenis ESO vardu ir (ar) jo nurodymu veikiantiems tretiesiems
asmenims, teikiantiems elektroninių sąskaitų teikimo, įmokų surinkimo, Klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros,
apskaitos, įsiskolinimų administravimo ir kitas paslaugas.
17. ESO turi teisę teikti su šių Sąlygų vykdymu susijusius duomenis (informaciją apie patiektą elektros energijos kiekį, mokėtinas
sumas, nepadengtus įsiskolinimus ir kt.) objekto, į kurį tiekiama elektros energija, bendraturčiams, kurie bendrai atsako už
prievoles, susijusias su bendru turtu, taip pat objekto savininkui, kuris pagal teisės aktus kartu su nuomininku atsako už prievolių
pagal Sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą.
18. ESO turi teisę teikti gaminančio vartotojo asmens duomenis valdžios, teisėsaugos institucijoms, taip pat priežiūros institucijoms,
kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti ESO teises arba ESO Klientų, darbuotojų ir (ar) turto
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saugumą, taip pat pateikti gaminančio vartotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai teikti duomenis įpareigoja teisės
aktai (pvz., duomenų teikimas draudimo bendrovėms, Tarybai ir kt.).
Gaminančiam vartotojui tinkamai ir laiku nevykdant jam pagal šias Sąlygas priklausančių mokėjimų, ESO, raštu ar elektroniniu
laišku informavęs gaminantį vartotoją prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę gaminančio vartotojo asmens duomenis teikti
valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, teismams, notarams,
antstoliams. ESO turi teisę gauti gaminančio vartotojo asmens duomenis šių Sąlygų vykdymo ir administravimo tikslu ir pagrindu
iš jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų, VĮ Registrų centro, notarų, kitų duomenų bazių.
Vadovaujantis teisės aktais, ESO turi teisę rinkti ir tvarkyti gaminančio vartotojo asmens duomenis iš VĮ Registrų centras ar kitų
registrų garantinio tiekimo užtikrinimo tikslu ir pagrindu.
ESO tvarko gaminančio vartotojo asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato
taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
Detalesnė informacija apie Klientų asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama ESO internetinėje svetainėje
www.eso.lt/lt/privatumas.
Nuostatos, užtikrinančios asmens duomenų apsaugą, taikomos fizinių asmenų atžvilgiu.

IV.

GINČŲ SPRENDIMAS

24. Gaminantis vartotojas, manantis, kad ESO pažeidė jo teises ar teisėtus interesus pirmiausia privalo raštu kreiptis į ESO ir nurodyti
savo reikalavimus.
25. Gaminančio vartotojo kreipimaisi registruojami, tiriami ir sprendimai dėl jų priimami ESO nustatyta tvarka. ESO privalo
gaminančio vartotojo kreipimąsi išnagrinėti ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo registravimo
dienos.
26. Ginčai tarp gaminančio vartotojo ir ESO sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu,
gaminančio vartotojo ir ESO ginčus Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta ne teismo tvarka nagrinėja Taryba. Taryba
nagrinėja ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo
ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant,
laikant energiją, dėl prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų
taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus
energetikos srityje.
27. Tarp gaminančio vartotojo ir ESO kilę ginčai, kurių nepavyko išspręsti Šalių tarpusavio susitarimu ir (ar) ginčų sprendimo ne
teismo tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiami teisme.

V.

KITOS SĄLYGOS

28. Jei gaminantis vartotojas, eksploatuodamas elektros įrenginius, pažeidė teisės aktų reikalavimus ar patiekė nekokybiškai
pagamintą elektros energiją ir dėl jo veiksmų ar neveikimo elektros energijos tiekimo tinkluose, įrenginiuose ar prietaisuose įvyko
avarija, gedimas arba sutrikimas ir elektros energija dėl to nebuvo persiunčiama ir (ar) tiekiama kitiems vartotojams arba buvo
daroma įtaka elektros energijos kokybei, tai gaminantis vartotojas privalo atlyginti visus operatoriaus, tiekėjo ir (ar) kitų vartotojų,
trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius. .
29. Šias Sąlygas rengia ESO. Sąlygos yra tipinės ir viešai skelbiamos AB „Energijos skirstymo operatorius“ interneto svetainėje.
30. Gaminančio vartotojo ir ESO tarpusavio teisinius santykius ir iš jų kylančias teises ir pareigas, be šių sąlygų, taip pat
reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisyklės bei kiti teisės aktai. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms jos pradedamos taikyti nuo
pasikeitimų įsigaliojimo dienos, o ESO atnaujina sąlygas ir paskelbia jų naują versiją ESO interneto svetainėje www.eso.lt.
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