VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ
KETINIMŲ PROTOKOLO PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO
2011 m. liepos 1 d. Nr. O3-163
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11
straipsnio 8 punktu ir 14 straipsnio 11 ir 12 dalimis, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija n u t a r i a:
KEISTA (preambulė):
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
Patvirtinti Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo
pavyzdinę formą (pridedama).
Komisijos pirmininkė

Diana Korsakaitė
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PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos
2011 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. O3-163
ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ
KETINIMŲ PROTOKOLO PAVYZDINĖ FORMA
201 m.
Vilnius

d.

Šis Elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolas
(toliau vadinamas Protokolu) yra sudarytas tarp _________________________________________,
(įmonės pavadinimas)
Buveinė _____________________________________ , įmonės kodas________________________
(adresas)
(toliau Protokole vadinamas Elektros tinklų operatoriumi), atstovaujamo _____________________
___________________________________________ , ir elektros energijos iš atsinaujinančių
(v., pavardė, pareigos)
išteklių gamintojo _______________________________ , buveinė _________________________,
(įmonės pavadinimas)
(adresas)
įmonės kodas ___________________________________ (toliau Protokole vadinamas Gamintoju),
atstovaujamo _______________________________________________________________ .1
(v., pavardė, pareigos)
Elektros tinklų operatorius ir Gamintojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos
sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas).
1. Ketinimų dalykas.
1.1. Gamintojas įsipareigoja parengti savo elektros gamybos įrenginius (elektrinę) prijungti prie
elektros tinklų, o Elektros tinklų operatorius – prijungti šio Gamintojo elektros gamybos įrenginius
(elektrinę) prie savo valdomų elektros tinklų, sudarant Elektros gamybos įrenginių (elektrinės)
prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais.
2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.
2.1. Gamintojas įsipareigoja pastatyti ______________________________________________ kW
(nurodoma Gamintojo planuojamų statyti elektros gamybos įrenginių galia)
įrengtosios galios elektros gamybos įrenginius (elektrinę), elektros energijos gamybai naudojančius
_______________________________________________________________________________
(nurodoma naudojamų atsinaujinančių energijos išteklių rūšis)
adresu __________________________________________________________________________,
(nurodoma vietovė, kur Gamintojas planuoja statyti elektros gamybos įrenginius)
prijungiant prie Elektros tinklų operatoriaus elektros tinklų
________________________________________
________________________________________________________________________________
______,

1

Jei Protokolas sudaromas su fiziniu asmeniu ar tarp fizinių asmenų, nurodomi asmens (-ų) v., pavardė, a. k., adresas, kontaktinė
informacija.

3

(nurodoma zona, regionas, galiojančiose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų
linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga, ir tinklų plėtra)
baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus dokumentus Valstybinės
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo
aktui-pažymai
(paleidimo
derinimo
darbams)
gauti
per
_______________________________________________ mėnesių
(nurodomas terminas)
nuo šio Protokolo pasirašymo dienos.
Šis terminas gali būti pratęsiamas Įstatymo 14 straipsnio 14 dalyje numatytais atvejais.
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.2. Gamintojas įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka per tris mėnesius nuo Gamintojo paskelbimo
skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtoju dienos kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją
prie Energetikos ministerijos dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių
energijos išteklių pajėgumus išdavimo bei per___________________________________________
mėnesių
(nurodomas laikotarpis)
nuo Protokolo pasirašymo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti Elektros tinklų
operatoriui derinti techninį elektros gamybos įrenginių (elektrinės) įrengimo ir prijungimo prie esamų
elektros tinklų projektą (toliau – techninis projektas); 2
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.3. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja per _________________________________ dienų nuo
(nurodomas laikotarpis)
techninio projekto pateikimo dienos suderinti šį techninį projektą, jei techninis projektas atitinka
galiojančių teisės aktų bei prijungimo sąlygų reikalavimus; 3
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.4. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja4:
2.4.1. per ne ilgesnį kaip 4 mėnesių laikotarpį nuo Protokolo 2.2 punkte numatyto su Elektros tinklų
operatoriumi suderinto techninio projekto pateikimo dienos parengti elektros gamybos įrenginių
(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą;
2.4.2. per ne ilgesnį kaip 2 mėnesių laikotarpį nuo Protokolo pasirašymo dienos parengti elektros
gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą, jei
techninis projektas planuojamai statyti elektrinei nėra privalomas.
2.5. Gamintojas įsipareigoja5:
2.5.1. pasirašyti sutartį per 1 mėnesį nuo dienos, kai Elektros tinklų operatorius pateikia elektros
gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą, atitinkantį
Šalių suderintą techninį projektą;
2.5.2. pasirašyti sutartį per 1 mėnesį nuo dienos, kai Elektros tinklų operatorius pateikia elektros
2.2 punktas rašomas, tik jei toks techninis projektas yra privalomas.
2.3 punktas rašomas, tik jei toks techninis projektas yra privalomas.
4 Nereikalingą papunktį išbraukti, palikti arba 2.4.1, arba 2.4.2.
5 Nereikalingą papunktį išbraukti, palikti arba 2.5.1, arba 2.5.2.
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gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą, atitinkantį
Elektros tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, jeigu techninis projektas planuojamiems
statyti elektros gamybos įrenginiams (elektrinei) yra neprivalomas;
2.5.3. per 30 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos kreiptis į Valstybinę kainų ir
energetikos kontrolės komisiją (toliau – Komisija) dėl dalyvavimo skatinimo kvotų paskirstymo
aukcione, organizuojamame atitinkamai gamintojų grupei.
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.6. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja pasirašyti Gamintojo šio Protokolo nustatyta tvarka
pasirašytą elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį, tik kai Gamintojas šiame
Protokole nustatyta tvarka pateikia Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir leidimą plėtoti
elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumus.
2.7. Gamintojas įsipareigoja6:
2.7.1. per vieną mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos sutarties įvykdymo dienos apmokėti 40 procentų elektros gamybos įrenginių (elektrinės) faktinių
prijungimo išlaidų, kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) įrengtoji galia viršija 350 kW;
2.7.2. per vieną mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos sutarties įvykdymo dienos apmokėti 20 procentų elektros gamybos įrenginių (elektrinės),
faktinių prijungimo išlaidų, kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) įrengtoji galia yra ne didesnė
kaip 350 kW;
KEISTA:
2014 05 06 nutarimu Nr. O3-122 (nuo 2014 05 08)
(TAR, 2014, Nr. 2014-05182)
2.7.3. NETEKO GALIOS:
2014 05 06 nutarimu Nr. O3-122 (nuo 2014 05 08)
(TAR, 2014, Nr. 2014-05182)
2.7.4. teisės aktų nustatyta tvarka elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros
tinklų darbus atlikti pats.
2.8. Gamintojas įsipareigoja per vieną mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo
prie elektros tinklų paslaugos sutarties įvykdymo dienos apmokėti papildomas išlaidas Įstatymo 21
straipsnio 6 ir (ar) 8 dalies nustatytais atvejais ir tvarka:
2.8.1. jei Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektros gamybos
įrenginių (elektrinės) prijungimo tašką ir dėl to padidėja elektros gamybos įrenginių (elektrinės)
prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas padengia Gamintojas;
2.8.2. Gamintojas kompensuoja Elektros tinklų operatoriui ne daugiau kaip 10 procentų jo patiriamų
elektros tinklų, įskaitant jam eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudas,
optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos sąnaudų, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros
energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą; 7
2.8.3. NETEKO GALIOS:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.9.
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
6
7

Nereikalingą papunktį išbraukti, palikti arba 2.7.1, arba 2.7.2, arba 2.7.3, arba 2.7.4.
Sąnaudų padengimas ir pasidalijimas nustatomas elektros tinklų operatoriaus viešai skelbiamame Pasinaudojimo tinklais tvarkos apraše.
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Elektros tinklų operatorius įsipareigoja prijungti elektros gamybos įrenginius (elektrinę) prie elektros
tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros energijos perdavimą ir paskirstymą per _____
_______________________________________________________________________________
(terminas negali būti ilgesnis už Įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus)
mėnesių nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos
sutarties sudarymo. Elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų terminas
gali būti pratęstas:
2.9.1. tais atvejais, kai Elektros tinklų operatorius nustatytais terminais negali prijungti Gamintojo
elektros gamybos įrenginių (elektrinės) technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo
atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros tinklų dalyje, ar dėl kitų nuo Elektros tinklų operatoriaus
nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju elektros gamybos įrenginių (elektrinės)
prijungimo prie elektros tinklų terminas negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;
2.9.2. Elektros tinklų operatoriaus ir Gamintojo susitarimu elektros gamybos įrenginių (elektrinės)
prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatyta tvarka.
2.10. Gamintojas, pasirašęs Protokolą, įsipareigoja Įstatymo nustatyta tvarka pateikti Elektros tinklų
operatoriui
Gamintojo
prievolių
įvykdymo
užtikrinimą
–
__________________________________________,
(užtikrinimo rūšis)
kurio dydis lygus _________________________________________________ ne vėliau kaip likus
(dydis apskaičiuojamas pagal Įstatymo 15 straipsnio 1 dalį)
15 kalendorinių dienų iki Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dienos.
KEISTA:
1. 2014 05 06 nutarimu Nr. O3-122 (nuo 2014 05 08)
(TAR, 2014, Nr. 2014-05182)
2. 2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.11. Jeigu Protokolo ir (ar) elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymas tampa neįmanomas dėl nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybių, prievolių įvykdymo užtikrinimas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka
pasibaigia, Elektros tinklų operatorius teisės aktų nustatytais atvejais nedelsdamas nuo šių aplinkybių
paaiškėjimo atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį
Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui arba raštu apie atsisakymą praneša
Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui. Elektros tinklų operatoriui
atsisakius savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą prievolė prijungti šio
Gamintojo įrenginius, rezervuoti tinklų galią ir pralaidumus pasibaigia.
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.12. Kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) statyba užbaigiama ir išduodamas leidimas gaminti
elektros energiją Elektros tinklų operatorius teisės aktų nustatytais atvejais nedelsdamas nuo šių
aplinkybių paaiškėjimo atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir
grąžina jį Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui arba raštu apie atsisakymą
praneša Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui.
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.13. Nurodytą 2.10 punkte prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį Elektros tinklų operatorius gali
naudoti tuo atveju, kai Gamintojas nevykdo arba netinkamai vykdo Protokole ir (ar) elektros gamybos
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įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatytus įsipareigojimus,
išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi ar vykdomi netinkamai dėl aplinkybių, kurių
Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar) elektros gamybos įrenginių
(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti
kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių,
kai nėra Gamintojo kaltės. Pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą Elektros tinklų
operatoriaus gautos lėšos gali būti naudojamos tik elektros tinklų plėtrai, reikalingai atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos įrenginiams prijungti.
2.14. Gamintojas įsipareigoja Elektros tinklų operatoriui Šalių sutartu būdu kas ketvirtį teikti
informaciją apie vykdomo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) statybos projekto eigą ir Protokolo
sąlygų vykdymą.
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.15.
KEISTA:
1. 2012 07 27 nutarimu Nr. O3-203 (nuo 2012 08 05)
(Žin., 2012, Nr. 93-4842)
2. 2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios, o operatorius netenka prievolės
prijungti Gamintojo įrenginius, šiais atvejais:
2.15.1. Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminą
nebaigia savo elektros tinklų dalyje susijusių darbų ir nepateikia reikalingų dokumentų Valstybinės
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo
aktui-pažymai (paleidimo derinimo darbams) gauti;
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.15.2. NETEKO GALIOS:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.15.3. Gamintojas per 3 mėnesius nuo paskelbimo skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtoju
dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;
2.15.4. Gamintojas teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro
su elektros tinklų operatoriumi elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties;
2.15.5. ketinimų protokolas netenka galios;
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.15.6. Gamintojas per 30 kalendorinių dienų nuo ketinimų protokolo sudarymo teisės aktų nustatyta
tvarka nepateikia elektros tinklų operatoriui elektros energijos gamintojo prievolių įvykdymo
užtikrinimo;
2.15.7. Gamintojas per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus galiojimo pabaigos nepateikia operatoriui pratęsto
leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus;
KEISTA:
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2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.15.8. Gamintojas per 30 kalendorinių dienų nuo šio Protokolo pasirašymo dienos nesikreipia į
Komisiją dėl dalyvavimo skatinimo kvotų paskirstymo aukcione;
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.15.9. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
KEISTA (punkto numeris):
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
2.16. ___________________________________________________________________________
(papildomi Šalių įsipareigojimai)
KEISTA (punkto numeris):
2012 07 27 nutarimu Nr. O3-203 (nuo 2012 08 05)
(Žin., 2012, Nr. 93-4842)
3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.
3.1. Šalys patvirtina, kad yra įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį
Protokolą.
3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo
įgyvendinimas būtų neįmanomas.
3.3. ____________________________________________________________________________
(papildomi pareiškimai ir patvirtinimai)
4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.
4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu
ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, ar nenaudoti
savo tikslams neteisėtu būdu.
4.2. ____________________________________________________________________________
(kitos Šalių nustatytos sąlygos)
5. Protokolo galiojimas.
5.1. Protokolas galioja visą elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja Gamintojui išduotas leidimas plėtoti
elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus;
KEISTA:
2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti Gamintojui nelaimėjus Skatinimo kvotų
paskirstymo aukciono, Gamintojui atsiėmus prievolių įvykdymo užtikrinimą, pateiktą tinklų
operatoriui arba kai prievolės pagal Protokolą ir (ar) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį
pasibaigia teisės aktų nustatyta tvarka, arba kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
KEISTA:
1. 2012 07 27 nutarimu Nr. O3-203 (nuo 2012 08 05)
(Žin., 2012, Nr. 93-4842)
2. 2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
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6. Šalių atsakomybė.
6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.2. ____________________________________________________________________________
(kitos Šalių sutartos sąlygos)
7. Kitos sąlygos.
7.1. Prie šio Protokolo pridedami dokumentai, patvirtinantys savivaldybės lygmens bendrojo plano
ar inžinerinės infrastruktūros vystymo planų (išskyrus atvejus, numatytus Įstatyme), numatančių
atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą teritorijoje, kurioje Gamintojas planuoja statyti
elektros gamybos įrenginius (elektrinę) ir detaliojo plano, kuris leidžia statyti Gamintojo pareiškime
nurodytos galios ir tipo elektros gamybos įrenginius (elektrinę), galiojimą arba patvirtinimą iš
savivaldybės institucijų, kad toks dokumentas teisės aktų nustatyta tvarka yra nereikalingas: _____
______________________________________________________________________________.8
KEISTA:
1. 2012 07 27 nutarimu Nr. O3-203 (nuo 2012 08 05)
(Žin., 2012, Nr. 93-4842)
2. 2015 08 21 nutarimu Nr. O3-479 (nuo 2015 08 25)
(TAR, 2015, Nr. 2015-12551)
7.2. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo
puslapio bei jo priedų, jei tokių yra.
7.3. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
7.4. ____________________________________________________________________________
(kitos Šalių sutartos sąlygos)

Šalių rekvizitai ir parašai:
Elektros tinklų operatorius:

Gamintojas:
______________

8

Pridedama, jeigu planuojant statyti tokią elektrinę toks dokumentas yra reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka.

