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Nr.

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012 M. BALANDŽIO 11
D. NUTARIMO NR. O3-90 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PATIKIMUMO IR
KOKYBĖS RODIKLIŲ, JŲ ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
PROJEKTO
UAB „Ignitis“ (toliau – Bendrovė) įvertino šiuo metu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos išvadoms gauti pateiktą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio
11 d. nutarimo Nr. O3-90 „Dėl gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų
įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas).
Bendrovė teikia pastabas ir pasiūlymus Projektui (pridedama).

Pridedama:
1. UAB „Ignitis“ pastabos ir pasiūlymai dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2012 m. balandžio 11 d. nutarimo Nr. O3-90 „Dėl gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų
patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto (2
lapai).
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UAB „IGNITIS“ (TOLIAU – IGNITIS ARBA BENDROVĖ) PASIŪLYMAI DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2012 M. BALANDŽIO 11 D. NUTARIMO NR. O3-90 „DĖL GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PATIKIMUMO IR KOKYBĖS RODIKLIŲ, JŲ
ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TOLIAU – APRAŠAS).
2020 m. rugsėjo 1 d.
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Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo 5 priedas. „Teikiamų paslaugų
patikimumo ir kokybės rodiklių minimalūs lygiai“
„Tiekimas“

1.

Laiku išsiųsti
pranešimą
vartotojui ir
sistemos
naudotojui apie
planinį dujų
tiekimo
nutraukimą
teisės aktuose
arba sutartyje
nustatytu būdu
(prieš 5
kalendorines
dienas vartotojui
ir sistemos
naudotojui)

Tiekimo įmonės
laiku išsiųstų
pranešimų
procentinė dalis
INFORM (pranešimai
tiekimo įmonės vartotojui ir
sistemos naudotojui)

3 metų
vidurk
is

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – „Tiekimas“
GDĮ) 57 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kuriais atvejais
atliekamas planinis gamtinių dujų nutraukimas įspėjus Laiku išsiųsti
vartotoją prieš 5 kalendorinės dienas, t.y., kai 1) pranešimą
vartotojas, nepaisydamas gauto rašytinio dujų įmonės vartotojui ir
įspėjimo, savo veiksmais ar neveikimu kelia trikdžius ir sistemos
neigiamai veikia gamtinių dujų kokybę; 2) būtina atlikti
naudotojui
remontą ar kitų vartotojų sistemų prijungimo darbus; 3)
vartotojas nesutinka įleisti perdavimo sistemos ar apie planinį
skirstomųjų sistemų operatoriaus į vartotojo teritoriją ir dujų tiekimo
(ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arba pakeisti gamtinių dujų nutraukimą
teisės aktuose
apskaitos prietaisų ar fiksuoti jų rodmenis.
Gamtinių dujų nutraukimą ir vartotojų informavimą
aukščiau nurodytais pagrindais Gamtinių dujų tiekimo ir
naudojimo taisyklių 163 punkto pagrindu vykdo tik
gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius, nes dujų
nutraukimas dėl aukščiau nurodytų priežasčių yra
išskirtinai su gamtinių dujų skirstymo veiklos dalis ir nėra
gamtinių dujų tiekimo veiklos dalis. Tiekėjas nevyko
planinių atjungimų GDĮ 57 straipsnio 6 dalyje nustatytais
atvejai, nedisponuoja šia informacija ir dėl to neturi
objektyvių galimybių apie tai įspėti vartotojus.
Atsižvelgiant į tai, kad dėl vykdomų funkcijų gamtinių
dujų tiekėjai nevykdo vartotojų įspėjimo dėl planinio
gamtinių dujų tiekimo nutraukimo GDĮ 57 straipsnio 6
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dalyje nustatytais atvejais, Bendrovė siūlo panaikinti šio
kokybės reikalavimo taikymą gamtinių dujų tiekimo
įmonėms.
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