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8.3.2. kai Tinklų naudotojas neleidžia (neįsileidžia)
Perdavimo sistemos operatoriaus įgaliotų darbuotojų ar
operatoriaus įgaliotų trečiųjų asmenų tikrinti elektros
energijos vartojimo ir/ar gamybos, įrengti, keisti,
eksploatuoti elektros apskaitos prietaisus bei elektros
energijos apskaitos schemų elementus, esančius
vartotojo patalpose ar teritorijoje, apžiūrėti jų plombas,
patikrinti įvadus, nustatyti elektros apskaitos prietaisų
rodmenis, taip pat prižiūrėti ir eksploatuoti Tinklų
naudotojo
patalpose
ar
teritorijoje
esančius
operatoriaus elektros įrenginius (transformatorines
pastotes, elektros linijas, elektros skydus bei įrengti
elektros energijos kokybę registruojančius prietaisus.
Apie šiuo pagrindu apribojamą ar nutraukiamą
Perdavimo paslaugos teikimą Perdavimo sistemos
operatorius informuoja prieš 10 (dešimt) kalendorinių
dienų;
8.12. Perdavimo sistemos operatorius ir Tinklų
naudotojas gali susitarti dėl objektyviai pagrįsto ir
reikalingo ilgesnio negu Elektros energetikos įstatyme
nurodyto laikino pagamintos elektros energijos
persiuntimo apribojimo ar nutraukimo laikotarpio, kai yra
atliekamas naujų vartotojų ar gamintojų elektros
įrenginių prijungimas, elektros tinklų priežiūros darbai ar
įgyvendinami ypatingos valstybinės svarbos projektai.

Atkreipiame dėmesį, kad nėra rišli pabrauktoji nuostatos dalis
(skliaustelis atidaromas prieš žodį „transformatorinės“, tačiau
neuždaromas), todėl nėra aišku, kokia tiksliai yra nuostatos
prasmė.

Siūlytume tikslinti projekto nuostatą.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo 71(1) straipsnio 4 dalimi, tinklų
operatorius ir gamintojas gali susitarti dėl objektyviai pagrįsto ir
reikalingo ilgesnio negu šio straipsnio 3 dalyje nurodyto laikino
pagamintos elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar
apribojimo laikotarpio. Tinklų naudotojams Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo 71 straipsnyje tokia galimybė nėra
numatyta.

8.18. Perdavimo sistemos operatorius atlygina
pagrįstus Tinklų naudotojų tiesioginius nuostolius,
patirtus dėl Perdavimo sistemos operatoriaus kaltės.

Yra atsisakoma ankstesnėse sutarties standartinėse salygose
buvusio 8.18 papunkčio, todėl sutarties standatinėse sąlygose
lieka neapibrėžta perdavimo sistemos operatoriaus atsakomybė
tuo atveju, kai dėl jo kaltės tinklų naudotojas patiria nuostolių.

Siūlytume tikslinti projekto nuostatą:
8.12. Perdavimo
sistemos
operatorius
ir
Tinklų
naudotojas
gamintojas gali susitarti dėl objektyviai
pagrįsto ir reikalingo ilgesnio negu
Elektros energetikos įstatyme nurodyto
laikino pagamintos elektros energijos
persiuntimo apribojimo ar nutraukimo
laikotarpio, kai yra atliekamas naujų
vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių
prijungimas, elektros tinklų priežiūros
darbai ar įgyvendinami ypatingos
valstybinės svarbos projektai.
Siūlytume neatsisakyti šios nuostatos:
Perdavimo sistemos operatorius
atlygina pagrįstus Tinklų naudotojų
tiesioginius nuostolius, patirtus dėl
Perdavimo sistemos operatoriaus
kaltės.
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10.2.11. šios Sutarties specialiųjų sąlygų Priede Nr. 7
be kitų darbuotojų, nurodyti ir darbuotojus, kuriems
suteikta operatyvinių pokalbių teisė kartu pateikiant:
asmenų pareigas, elektroninio pašto adresus ir telefonų
numerius. Nurodyti galima vieną ar kelis darbuotojus,
tačiau kontaktiniai asmenys turi būti pasiekiami telefonu
visą parą, septynias dienas per savaitę. Apie įgaliotų
asmenų pasikeitimą, Tinklų naudotojas informuoja PSO
nedelsiant.

Manome, kad nėra pagrįsta ir logiška reikalauti, jog visą parą ir
septynias dienas per savaitę būtų pasiekiami visi kontaktiniai
asmenys. Sutarties tikslams pasiekti pakaktų, jog taip pasiekiami
būtų operatyviniai darbuotojai (dispečeriai).

10.2.11. šios Sutarties specialiųjų
sąlygų Priede Nr. 7 be kitų darbuotojų,
nurodyti ir darbuotojus, kuriems suteikta
operatyvinių pokalbių teisė kartu
pateikiant:
asmenų
pareigas,
elektroninio pašto adresus ir telefonų
numerius. Nurodyti galima vieną ar kelis
darbuotojus,
tačiau
kontaktiniai
operatyviniai darbuotojai asmenys
(dispečeriai) turi būti pasiekiami
telefonu visą parą, septynias dienas per
savaitę.
Apie
įgaliotų
asmenų
pasikeitimą,
Tinklų
naudotojas
informuoja PSO nedelsiant.

