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Kaip skaičiuojamas DB getting electricity rodiklis
…priklauso nuo respondentų pateiktos informacijos

Vykdoma ESO
apklausa

02.20

03.20

Apklausiami
kiti
respondentai

05.30

Vertinamos apklausos

Paskelbiami
rezultatai

09.30

Labai svarbu!
• Lietuvos rezultatai priklauso nuo visų respondentų pateiktos
informacijos
• Gali būti apklausta dalis JŪSŲ

10.30

Doing business getting electricity reitingo prielaidos
Prijungiamas 140 kw galios sandėlis Vilniaus mieste

Atvejo analizės pagrindinės prielaidos:
• Prijungiamas naujas 1306 kv. m. sandėlis Vilniuje
• 150 metrų jungtis, kertanti 10 m pločio kelią
• Nėra jokių specialiųjų apribojimų
• Tiesiama jungtis tik per valstybinę žemę
• Trifazė 4 laidų Y jungtis (140 kVA)
• Vidiniai el. tinklai įrengti
• Vertinamos tik privalomos klientui atlikti procedūros

2016 metais buvo pakeista
metodika:
• Pradėta vertinti tinklo
patikimumas ir tarifų
skaidrumas
• Lietuva gavo maksimalų
įvertinimą už patikimumą ir
skaidrumą

Lietuva 2016 m. DB getting electricity reitinge
Užimame 54 vietą (pernai buvome 58 vietoje)

Nr.

Procedūra

Trukmė

Kaina

1

Pateikti paraišką AB ESO bei gauti prijungimo įmokos kainą bei
technines prisijungimo sąlygas

7

0,0

2

Parengti ir suderinti elektros tinklų projektą

30

1448,1

45

3925,8

18*

0,0

2*

0,0

3

0,0

85

5473,9

Klientas privalo pasamdyti projektavimo darbus atliekančią įmonę bei suderinti su
AB ESO bei savivaldybe. Derinant projektą taip pat būtina suderinti su vandens,
dujų ir kitomis įmonėmis.

3

Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir laukti, kol bus atlikti rangos
darbai
Pasirašęs prijungimo paslaugos sutartį klientas privalo apmokėti sąskaitą. Tuomet
AB ESO parenka rangovą, kuris ir atliks visus prijungimo darbus (įskaitant
medžiagų pasirūpinimą).

4

Gauti valstybinės energetikos inspekcijos pažymą
Klientas turi kreiptis į valstybinė energetikos inspekciją, kuri patikrina vidaus
elektros tinklą ir išduoda pažymą, liudijančią, kad kliento vidaus elektros tinklas yra
įrengtas tinkamai.

5

Pasirašyti elektros tiekimo sutartį su nepriklausomu elektros tiekėju
Teisės aktuose numatytas reikalavimas, kad pirmą kartą prisijungiantis klientas
prie elektros tinklų turėtų būti pasirašęs sutartį su elektros tiekėju.

6

Įrengti elektros apskaitos prietaisą
AB ESO gavus VEI pažymą bei informaciją, kad klientas pasirašė elektros tiekimo
sutartį, įrengia apskaitos prietaisą.

*Pažymėtos procedūros vyksta vienu metu su kitomis, todėl į bendrą trukmę neskaičiuojamos

Sumažinta dvejomis procedūromis
...tačiau DB neužskaitė atliktų pakeitimų

Nr.
ESO pradėjo teikti
projektavimo paslaugą
– pasirašius
prijungimo paslaugos
sutartį

Jeigu nepasirinktas
nepriklausomas
tiekėjas – elektra
tiekiama garantiniu
tarifu

Procedūra

Trukmė

Kaina

1

Pateikti paraišką AB ESO bei gauti prijungimo
įmokos kainą bei technines prisijungimo sąlygas

7

0,0

2

Parengti ir suderinti elektros tinklų projektą

30

1448,1

3

Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir laukti, kol
bus atlikti rangos darbai

45

3925,8

4

Gauti valstybinės energetikos inspekcijos pažymą

18*

0,0

5

Pasirašyti elektros tiekimo sutartį su
nepriklausomu elektros tiekėju

2*

0,0

6

Įrengti elektros apskaitos prietaisą

3

0,0

85

5473,9

Nes mums rūpi

