VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS PASTABOS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ GENERALINIO
DIREKTORIAUS ĮSAKYMO
“DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS TINKLAIS
TVARKOS APRAŠO ATNAUJINIMO” IR TVARKOS PARAŠO PROJEKTUI
2019 m. spalio 10 d.
Lentelėje vartojamos santrumpos:
AIEĮ – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymas
EEĮ – Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas
Prijungimo parašas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintas Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas.
KP – EEĮ 2 str. 171 dalyje apibrėžtas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolas.
Skatinimo tvarkos aprašas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtintas Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas.
Eil.
Nr.

Punktas, papunktis

Nuostata

Pastaba

Siūlomas pakeitimas

Aprašo projektas
1.

Aprašo 2 p.

Sąvokų apibrėžimai

Sunumeruoti apibrėžimus

2.1. Aukcionas - <...>
2.2. Elektrinė - <...>

Aprašo 2 p.

Aukcionas (aukcionai) – Lietuvos
Respublikos
atsinaujinančių
išteklių
energetikos įstatyme numatyti fiksuotų
elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių
tarifų ir skatinimo kvotų paskirstymo
aukcionai,
organizuojami
Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos nustatyta
tvarka ir terminais.

AIEĮ nėra numatytų ar kitaip
įvardintų fiksuotų el. energijos iš
atsinaujinančių išteklių tarifų
aukcionų,
Neplėsti įstatyme vartojamos
sąvokos. Ypač turint galvoje, kad
Apraše nėra nuostatų, susijusių su
fiksuotais
elektros
energijos
išteklių tarifais.

Aukcionas (aukcionai) – Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme
numatyti fiksuotų elektros energijos iš
atsinaujinančių išteklių tarifų ir skatinimo kvotų
paskirstymo
aukcionai,
organizuojami
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
nustatyta tvarka ir terminais.

Aprašo 2 p.

Elektros energiją iš atsinaujinančių
energijos išteklių gaminantis vartotojas
(toliau – gaminantis vartotojas) – elektros
energijos vartotojas, gaminantis elektros
energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių
savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir
turintis teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir
ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją
patiekti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos

Sąvoka atitinka EEĮ 2 str. 9 dalies
apibrėžimą,
todėl
nereikėtų
kartoti.

Elektros energiją iš atsinaujinančių energijos
išteklių gaminantis vartotojas (toliau –
gaminantis vartotojas) – elektros energijos
vartotojas, gaminantis elektros energiją iš
atsinaujinančių energijos išteklių savo reikmėms
ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintis teisę
pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams
nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros
tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

2.

3.

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
nustatyta tvarka.
Aprašo 2 p.

Išankstinės prijungimo sąlygos – gamintojui
operatoriaus
išduodamos
preliminarios
projektavimo sąlygos, kuriose nustatomi
privalomieji
elektros
tinklų
tiesimo,
pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai,
prijungiant šio gamintojo elektrinę prie
operatoriaus valdomų tinklų ar teikiant kitas
teisės aktuose nustatytas paslaugas.

Apibrėžimas iš esmės atitinka
Prijungimo
aprašo
38
p.
apibrėžimą, todėl nekartotinas.

Išankstinės prijungimo sąlygos – gamintojui
operatoriaus
išduodamos
preliminarios
projektavimo sąlygos, kuriose nustatomi
privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo
ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant šio
gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų
tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas
paslaugas.

Aprašo 2 p.

Ketinimų protokolas – operatoriaus ir
gamintojo susitarimas, kuriuo, be kita ko,
gamintojas įsipareigoja per nustatytą laikotarpį
parengti savo elektros įrenginius prijungti prie
elektros tinklų, o operatorius – per nustatytą
laikotarpį prijungti šio gamintojo elektros
įrenginius prie savo valdomų elektros tinklų.

Apibrėžimas atitinka EEĮ 2 str. 171
dalį, todėl nekartotinas.

Ketinimų protokolas – operatoriaus ir gamintojo
susitarimas, kuriuo, be kita ko, gamintojas
įsipareigoja per nustatytą laikotarpį parengti savo
elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų,
o operatorius – per nustatytą laikotarpį prijungti
šio gamintojo elektros įrenginius prie savo
valdomų elektros tinklų.

Aprašo 2 p.

Leidimas plėtoti gamybos pajėgumus –
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo bei Energetikos
ministerijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka
gamintojui išduodamas leidimas plėtoti
elektros energijos gamybos pajėgumus.

Apibrėžimas atitinka EEĮ 16 str.
apibrėžimą, todėl nekartotinas.

Leidimas plėtoti gamybos pajėgumus –
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo bei Energetikos
ministerijos nustatytomis sąlygomis ir tvarka
gamintojui išduodamas leidimas plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus.

Aprašo 2 d.

Prijungimo išlaidos – investicijos, reikalingos
gamintojo
įrenginiams
prijungti
prie
operatoriaus valdomų elektros tinklų.

Papildyti.

Prijungimo išlaidos – investicijos, reikalingos
gamintojo elektros energijos gamybos
įrenginiams prijungti prie operatoriaus valdomų
elektros tinklų.

Aprašo 2 d.

Prievolių įvykdymo užtikrinimas – finansinė
garantija, finansinis laidavimas ar kita teisėta
prievolių įvykdymo užtikrinimo forma,
pateikiama operatoriui

Apibrėžimas yra EEĮ 2 str. 351
dalyje: “Prievolių įvykdymo
užtikrinimas – finansinė garantija
ar finansinis laidavimas, kaip tai
nustatyta Lietuvos Respublikos
finansų įstaigų įstatyme”, todėl
apibrėžimo formuluotė neturėtų
skirtis
nuo
įstatyminės
formuluotės, todėl apraše atskiras
apibrėžimas nevartotinas.

Prievolių įvykdymo užtikrinimas – finansinė
garantija, finansinis laidavimas ar kita teisėta
prievolių
įvykdymo
užtikrinimo
forma,
pateikiama operatoriui.

Aprašo 5 p.

Pagrindiniai elektrinių prijungimo prie elektros
tinklų etapai, vadovaujantis Atsinaujinančių

Pagrindiniai elektrinių prijungimo
prie elektros tinklų etapai perkelti
į EEĮ.

Pagrindiniai elektrinių prijungimo prie elektros
tinklų etapai, vadovaujantis Atsinaujinančių

4.

5.

6.

7.

8.

9.

išteklių energetikos įstatymo ir susijusių teisės
aktų nuostatomis, yra šie:
Aprašo 5.9 ir 5.10 papunkčiai.

<...>
prijungimo
sudarymas

paslaugos

sutarties

išteklių energetikos įstatymo ir susijusių teisės
aktų nuostatomis, yra šie:
Papildyti.

10.

Aprašo 5 p.

Siūlytina papildyti papunkčiu,
numatatnčiu Operatoriaus darbų
apmokėjimą. Naujas papunktis
turėtų eiti po 5.10 papunkčio.

Aprašo 5 p.

Apsvarstyti, ar nėra reikalinga
papildyti
papunkčiu,
kuris
nustatytų galutinį prijungimo fakto
fiksavimą (pvz. prijungimo akto
pasirašymo ar pan.)

11.

12.

Aprašo 15.1 papunktis.

prašymą ir Operatoriaus nustatytos formos
paraišką (formos skelbiamos operatoriaus
interneto tinklalapyje www.eso.lt) techninėms
sąlygoms gauti, kuriuose nurodo

Apsvarstyti, ar tikrai reikalinga
pateikti du atskirus dokumentus.

prašymą ir Operatoriaus nustatytos formos
prašymą
paraišką
(formos
skelbiamos
operatoriaus interneto tinklalapyje www.eso.lt)
techninėms sąlygoms gauti, kuriuose <...>

Aprašo 15.1.1 papunktis.

kokias
technines
sąlygas
gamintojas
pageidauja gauti – išankstines prijungimo
sąlygas ar prijungimo sąlygas

Aprašo 15 p. preambolėje
nustatyta, kokie subjektai turi
pateikti toliau punkte išvardytus
dokumentus:
„Gamintojas,
pageidaujantis gauti išankstines
prijungimo sąlygas“, t.y. jau yra
nurodyta, ko pageidaujantis asmuo
kreipiasi, todėl nelogiška 15.1.1
papunktyje prašyti gamintojo
nurodyti, kokias technines sąlygas
gamintojas pageidauja gauti –
išankstines prijungimo sąlygas ar
prijungimo sąlygas.

Naikinti Aprašo 15.1.1 papunktį ir atitinkamai
pernumeruoti 15 p.

Aprašo 25 p.

Tinklų operatorius privalo per 30 kalendorinių
dienų nuo prašymo pateikimo dienos su
gamintoju pasirašyti ketinimų protokolą.

Būtų daugiau aiškumo, jei
operatorius nurodytų, per kiek
laiko parengia projektą, kai gauti
visi reikalingi dokumentai KP
pasirašymui.

Tinklų oOperatorius privalo per 30 kalendorinių
dienų nuo 24 punkte nurodyto prašymo
pateikimo dienos su gamintoju pasirašyti
ketinimų protokolą. Operatorius, gavęs visus
reikalingus dokumentus Ketinimų protokolo
pasirašymui, per xxx darbo dienų parengia
ketinimų protokolo projektą ir paskiria

13.

14.

15.

<...>5.9. elektrinės prijungimo paslaugos
sutarties sudarymas
<...> 5.10. elektrinės prijungimo paslaugos
vykdymas ir elektros tinklų pajėgumų
padidinimas

terminą Gamintojui susipažinti su projektu ir
jį pasirašyti.
Aprašo 25 p.

Ketinimų protokole privalo būti nurodyta:
<...>

16.

Aprašo IV skyrius.

17.

Aprašo 28 p.

18.

Jeigu gamintojas užbaigia ketinimų protokole
numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą
Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir
gamintojui šiame įstatyme nustatyta tvarka
išduotas leidimas gaminti elektros energiją
arba
gamintojas,
dalyvaujantis
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
20 straipsnio 3 dalyje nurodytame skatinimo
kvotų paskirstymo aukcione, nelaimi šio
skatinimo kvotų paskirstymo aukciono arba
atsisako jame dalyvauti, tinklų operatorius,

Tai, kas nurodyta aprašo 25.1-25.9
papunkčiuose,
yra
Tarybos
patvirtintoje Ketinimų protokolo
pavyzdinėje formoje, ir taip pat
ESO
Aprašo
prieduose
pridedamose
KP
formose.
Siūlytina
vietoj
dabartiėje
redakcijoje
esančio
KP
detalizavimo, 25 punktą papildyti
nuostatomis, kokius dokumentus
kartu su prašymu pasirašyti KP
turėtų pateikti gamintojas, ir į
kokias
sąlygas
atsižvelgiant
operatorius pasirašys KP, pvz.
įvertinęs
tinklo
techninius
ribojimus, atvirkštinę genraciją
(jei tai aktualu) ir pan.
Papildyti IV skyrių papildomais
punktais, nustatančiais:
1) Ketinimų
protokolo
galiojimo terminą;
2) Ketinimų
protokolo
galiojimo pabaigos (kada netenka
galios) pagrindus;
3) Numatyti atvejus, kada
galima keisti KP nurodytą galią,
nes Apra6o 31 p. kalba, kad visais
atvejais pasinaudoja užtikrinimu,
nors yra išimčių.
Vardan aiškumo, siūlytina šiame
punkte atskirais papunkčiai išskirti
atvejus, kai operatorius atsisako
prievolių užtikrinimo.

Operatorius atsisako savo teisių pagal gamintojo
prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam
gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą
išdavusiam asmeniui, o šalių teisės ir pareigos
pagal ketinimų protokolą pasibaigia, kai
gamintojas:
- nelaimi aukciono ir neketina tęsti
veiklos;
- nelaimi aukciono ir ketina toliau tęsti
veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar
įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų

gavęs gamintojo prašymą, atsisako savo teisių
pagal
gamintojo
prievolių
įvykdymo
užtikrinimą ir grąžina jį šiam gamintojui ar jo
prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam
asmeniui, o šalių teisės ir pareigos pagal
ketinimų protokolą pasibaigia

Aprašo 29 p.

<...> Tais atvejais, kai yra šioje dalyje
nurodytos aplinkybės, gamintojas pateikia
tinklų operatoriui dokumentus, įrodančius, kad
yra šioje dalyje nurodytos aplinkybės

Tikslinti, kas yra „ši dalis“.

Aprašo 32 p.

Pagal gamintojo pateiktą prievolių įvykdymo
užtikrinimą tinklų operatoriaus gautos lėšos
įvertinamos nustatant skirstymo ir perdavimo
tiekimo paslaugų kainų viršutines ribas.

Įvertinti, ar Apraše tikslinga
nurodyti
perdavimo
tiekimo
paslaugų kainų viršutines ribas.

19.

20.
Aprašo 34 ir 35 p.

Vartojamas
trumpinys
„Įstatymas“, kuris prieš tai tekste
nebuvo įvestas.

Tikslinti, koks įstatymas nurodomas.

Aprašo 35 p.

Apsvarstyti
viso
punkto
reikalingumą,
kadangi
jis
dubliuojasi su Aprašo 39 p. Be to,
35.2.
papunktyje
nurodyti
netikslūs terminai: Skatinimo
tavarkos aprašo 34.2 papunktyje
terminas 3 darbo dienos.

Naikinti punktą.

21.

22.

riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą
prijungimą;
- nelaimėjęs aukciono ir pateikęs prašymą
operatoriui suteikti jam aukcionui rezervuotus
elektros tinklų galią ir pralaidumus, jų negauna,
nes per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų
patvirtinimo dienos prašymą suteikti aukcionui
rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus
pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą
pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys,
ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems
netaikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose
nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros
tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių
asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių
prijungimui;
- nuo aukciono dokumentų vertinimo
pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo
vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;
- užbaigia ketinimų protokole numatytos
įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos
įstatyme nustatyta tvarka ir gauna leidimą
gaminti elektros energiją.

Aprašo 38 p.

Kai Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos nustatyta tvarka nustatomas daugiau
nei vienas aukciono laimėtojas, o elektrinės
prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų
elektrinių galimą prijungimą, elektros tinklų
operatoriaus aukcionui rezervuota elektros
tinklų galia ir pralaidumai, esant aukciono
laimėtojų sutikimui, suteikiami atitinkamo
aukciono laimėtojams proporcingai jų pateikto
elektros
energijos
gamybos
kiekio
pasiūlymams.

Pagal Energetikos ministerijos
išaiškinimą, ši 38 p. dalis yra įkelta
į aukciono procedūrą.

Apsvarstyti būtinumą palikti Apraše, kadangi
šią procedūrą atliks Taryba aukciono proceso
metu.

Aprašo 38 p. ir 45 p.

Aukciono laimėtojui nesutikus su proporcingai
suteikiama aukcionui rezervuota elektros
tinklų galia ir pralaidumais, aukciono
laimėtojas išbraukiamas iš aukciono laimėtojų
sąrašo.

Šį
vertinimą
atllikti
nėra
operatoriaus kompetencija, todėl
siūlytina į Aprašo šių nuostatų
netraukti.

38. Aukciono laimėtojui nesutikus su
proporcingai suteikiama aukcionui rezervuota
elektros tinklų galia ir pralaidumais, aukciono
laimėtojas išbraukiamas iš aukciono laimėtojų
sąrašo.
45. Elektros energijos perdavimo sistemos
operatorius, bendradarbiaudamas su skirstomųjų
tinklų operatoriumi, savo interneto tinklalapyje
ne rečiau kaip kas tris mėnesius skelbia ir nuolat
atnaujina aktualius duomenis apie esamą laisvą
elektros perdavimo tinklų galią ir pralaidumus.

Aprašo 40 p.

Asmenys, nurodyti 39 punkte, per 3 darbo
dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo
Komisijos nutarimu dienos elektros tinklų
operatoriui, prie kurio valdomų elektros tinklų
planuojama prijungti jų plėtojamą elektrinę,
pateikia
prašymą
suteikti
aukcionui
rezervuotus
elektros
tinklų
galią
ir
pralaidumus. Elektros tinklų operatorius per 15
darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos
įvertina aukciono laimėtojams suteiktas
elektros tinklų galias ir pralaidumus, taip pat
Aprašo 39.1 ir 39.2 papunkčiuose nurodytas
sąlygas ir apie šias aplinkybes informuoja
asmenį

Tikslinti
aktualumą.

Asmenys, nurodyti 39 punkte, per 3 darbo dienas
nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Komisijos
nutarimu dienos Operatoriui elektros tinklų
operatoriui, prie kurio valdomų elektros tinklų
planuojama prijungti jų plėtojamą elektrinę,
pateikia prašymą suteikti aukcionui rezervuotus
elektros tinklų galią ir pralaidumus. Elektros
tinklų Operatorius per 15 darbo dienų nuo tokio
prašymo gavimo dienos įvertina aukciono
laimėtojams suteiktas elektros tinklų galias ir
pralaidumus, taip pat Aprašo 39.1 ir 39.2
papunkčiuose nurodytas sąlygas ir apie šias
aplinkybes informuoja asmenį

Aprašo 40, 41, 42,43 ir kiti Aprašo
punktai

Sąvokos „Elektros
vartojimas.

Kadangi Aprašo pradžioje įvestas
apibrėžimas, kas yra Operatorius,
visame Apraše turėtų ir būti
vartojama sąvoka „Operatorius“.
Taip pat ši sąvoka turėtų būti

23.

24.

25.

26.

tinklų

operatorius“

nuostatas

pagal

Suvienodinti.

vartojama arba visur iš didžiosios
raidės, arba visur iš mažosios
raidės.
Aprašo 46.2 papunktis
27.
VIII skyrius

28.

<...> nuosavybės teise ar kitais teisėtais
pagrindais valdantiems žemės sklypą ar jo dalį,
kuriame numatoma verstis šiame įstatyme
nustatyta leidimais <...>

Tikslinti, kokiame „šiame“
įstatyme.

1. Dabartinėje redakcijoje
išdėstyta, kaip leidimus išduoda
Taryba.
Tačiau
tai
nėra
Operatoriaus kompetencija. Todėl
siūlytina visa skyrių koreguoti
pagal aktualumą: kelti nuostatas,
susijusias su operatoriumi, ir
(arba) kelti nuostatas, nurodančias
terminus, per kuriuos asmuo turi
kreiptis dėl leidimo, ir (arba)
sąlygas, kad negavus leidimo
panaikinama tinkle pajėgumų
rezervacija.
2. Papildyti VIII skyrių
nuostatomis,
numatančiomis
leidimo
plėtoti
pratęsimo
pagrindais.

1.

Pvz.:
“46. Gamintojas teisės aktų nustatyta
tvarka kreipiasi į Tarybą dėl leidimo plėtoti
elektros energijos gamybos pajėgumus:
46.1. per 1 mėnesį nuo ketinimų
protokolo pasirašymo dienos, pateikdamas
prašymą gauti leidimą plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus, jei gamintojas
ketinimų protokolą pasirašė nesiekdamas
dalyvauti aukcione;
46.2. per 3 mėnesius nuo aukciono
laimėtojų patvirtinimo dienos, pateikdamas
prašymą gauti leidimą plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus ir jį gaudamas,
jei gamintojas laimėjo aukcioną arba jei
gamintojui buvo suteikti aukcionui rezervuoti
elektros tinklų galia ir pralaidumai.
47. Gamintojui per nustatytą terminą,
nepateikus prašymo leidimui plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus gauti ar
negavus leidimo plėtoti elektros energijos
gamybos pajėgumus, elektros tinklų galios ir
pralaidumų rezervavimas gamintojui bei su
juo pasirašytas ketinimų protokolas netenka
galios, o operatorius netenka prievolės
prijungti gamintojo planuojamą statyti
elektrinę.
Operatorius
pasinaudoja
gamintojo pateikto prievolių įvykdymo
užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama
0,0123 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo
prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo
dienos iki dienos, kai nutrūksta ketinimų
protokolo galiojimas, išreikšto dienomis.”

2.

Papildymas turėtų būti po dabartinės
redakcijos 48 punkto. Atitinkamai
koreguoti numeraciją.

Aprašo 49 p.

Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus išduodamas, jeigu Valstybinė
energetikos reguliavimo taryba įvertinusi
asmens pateiktus dokumentus, nustato, kad
asmuo atitinka įstatymų reikalavimus ir jo
planuojama vykdyti veikla atitinka visas šias
sąlygas, tai yra

Vertinti, ar asmuo atitinka teisės
aktai reikalaujamus reikalavimus
nėra operatoriauskompetencija,
todėl siūlytina atsiakyti viso šio
punkto.

Naikinti Aprašo 49 p. Nebent palikti trumpą
nuorodą į teisės aktą

Aprašo 51.1 papunktis.

Prijungimo taškas parenkamas ir dėl jo
pakeitimo atsirandančios papildomos sąnaudos
padengiamos
Atsinaujinančių
išteklių
energetikos įstatymo ir šiame Aprašo priede
nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Neaišku, į kurį priedą deama
nuoroda, nes yra keli priedai.

Tikslinti.

Aprašo 56 p.

Gamintojas pagal prijungimo sąlygas parengia
prijungimo prie elektros tinklų dalies techninį
projektą, kurį suderina su Operatoriumi ir
gamintojo elektrinės dalies techninį projektą,
kuris patikrinamas teisės aktų nustatyta tvarka

Pagal prasmę šis punktas tinka ne
prie sąlygų išdavimo, o prie jų
vykdymo, t.y. X skyriuje.

Perkelti nuostatą į X skyrių.

Siūlytina vartoti tokią pat
formuluotę, kokia vartojama jau
suderintame AB LITGRID
analogiškame apraše. Ji buvo
surasta kaip kompromisinis
variantas tarp visų šalių.

Gamintojas operatoriui apmoka visas (rangovo,
laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį
pirkimą dėl gamintojo elektrinės prijungimo
prie elektros tinklų, faktiškai atliktų darbų su
įranga kainą ir kitas operatoriaus patirtas
išlaidas, susijusias su prijungimo paslaugos
suteikimu (pvz., išlaidų valstybės institucijų
leidimams, pažymoms, notarinių sandorių
sudarymui, servituto registravimui,
archeologiniams tyrinėjimams, techninei
priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui,
projekto ekspertizei)) sąnaudas, susijusias su
elektrinės prijungimu prie elektros tinklo.

Kadangi šių teisės aktų trumpinių
nebuvo, reikėtų pilno pavadinimo
su priėmimo data, numeriu ir kas
patvirtino.

Tikslinti.

29.

30.

31.

Aprašo 77 p.

32.

Aprašo 83.2 papunktis, 62 punktas.

62. <…> vėjo elektrinių prijungimo prie
elektros tinklų techninėmis taisyklėmis,
techniniais reikalavimais medžiagoms ir
įrenginiams ir kitais galiojančiais teisės aktais.

33.
83.2. <...> elektros tinklų rekonstravimo,
modernizavimo,
remontų,
profilaktikos,
techninės priežiūros, bandymų, naujų įrenginių
įrengimo ar jų įjungimo darbui atvejais,

atjungimus
suderinus
su
gamintoju
Dispečerinio elektros energetikos sistemos
valdymo nuostatuose nustatyta tvarka
Aprašo 2 ir 3 priedas.
2 ir 3 priedo 1 p.

<...> agregatų skaičius <...>

34.

3 priedo pavadinimas.

35.

Prašymas pasirašyti ketinimų protokolą
teikiamas (i) iki 2019-09-02, (ii) nesiekiant
dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo
aukcione, (iii) turint galiojantį leidimą
plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus, (iv) neturint pasirašytos
elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos sutarties.

Kas tai yra? Nei šiame
dokumente, nei kituose tokia
sąvoka nevartojama. Siūltina
keisti į „generatorių“ ar kitą
atitinkamą terminą.

Tikslinti.

1. Apsvarstyti aktualumą.
(i), (iii) ir (iv) dalys buvo aktualios
iki 2019 m. rugsėjo 2 d.
2. Atmetus
aukščiau
išvardytų dalių aktualumą, lieka
(ii) dalis, nusakanti dalyvius,
nesiekiančius dalyvauti aukcione.
Kadangi 2 priede nustatytoje
formoje jau yra prašymas
nurodyti, kokiu tikslu gamintojas
nori pasirašyti KP, ar dalyvauti
aukcione, ar ne, darytina išvada,
kad (ii) dalis neaktuali.

Apsvarstyti atsisakyti 3 priedo ir atitinkamai
keisti kitų priedų numeraciją.

Aprašo 4 ir 5 priedas.
Bendra pastaba 4 ir 5 priedams.

Valstybinės energetikos inspekcijos ir
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisija keistini į Valstybinę energetikos
reguliavimo tarybą.

4 ir 5 priedo 3.6 papunktis.

Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas
Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad
teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinio
saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai
projektuoti ir statyti vėjo elektrines.

35.

36.

Keisti visame priedų tekste.

KP tipinės formos derinimo metu
buvo išsiaiškinta, kad gali būti ir
kitų institucijų reikalingų pažymų.
Todėl siūlytina naudoti KP
pavyzdinės patvirtintos formos
formuluotę.

Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas
Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad
teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo
reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti
ir statyti vėjo elektrines.
Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra
gauta Lietuvos kariuomenės ir (arba) kitos
nacionalinį saugumą užtikrinančios
institucijos išvada, kad, atsižvelgiant į
nacionalinio saugumo reikalavimus,
teritorijose galima projektuoti ir statyti vėjo
elektrines (prie Protokolo pridedamas gautas
Lietuvos kariuomenės patvirtinimas ir (arba)
išvada).

4 priedo 2.9.1 papunktis
37.

38.

Visas projektas

<...>
Elektrinės,
naudojančios
neatsinaujinančius
energijos
išteklius,
prijungimo prie elektros tinklų terminas gali
būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam negu 6
mėnesių ir/ar vieną kartą ne ilgesniame negu 12
mėnesių laikotarpiui

Sakinys neaktualus, nes 4 priedas
skirtas tik dalyvaujantiems
aukcione.

Įvairios redakcinės pastabos,
pateikiamos el. paštu.

Elektrinės, naudojančios neatsinaujinančius
energijos išteklius, prijungimo prie elektros
tinklų terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne
ilgesniam negu 6 mėnesių ir/ar vieną kartą ne
ilgesniame negu 12 mėnesių laikotarpiui.

