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DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS
GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS TINKLAIS TVARKOS APRAŠO
PAKEITIMŲ DERINIMO
UAB „Ignitis“ (toliau – Bendrovė) susipažino su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) 2019 m. rugsėjo 26 d. paskelbtu AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinio
direktoriaus įsakymo dėl „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų
pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo atnaujinimo“ projektu (toliau – Aprašas) ir teikia šias
pastabas:
1.
Aprašo 5 punkte yra išdėstyti „pagrindiniai elektrinių prijungimo prie elektros tinklų
etapai, vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir susijusių teisės aktų
nuostatomis“ ir prie šių etapų 5.4. punkte yra numatytas etapas „prievolių įvykdymo užtikrinimo
pateikimas“.
Pastebime, kad šioje vietoje visiškai neaišku, apie kokių prievolių užtikrinimą yra kalbama,
todėl siūlome detalizuoti, patikslinant, kokių prievolių užtikrinimą konrečiai reikės pateikti bei kokiais
terminais.
2.
Aprašo 17 punkte nustatyta, kad „Remdamasis gamintojo pateikta informacija,
operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų ir informacijos, nurodytų
šio Aprašo 10 ir 11 punktuose, gavimo dienos išduoda gamintojui išankstines prijungimo sąlygas“.
Atkreipiame dėmesį, kad šiame punkte nurodytas terminas pailgėja, nes iki šio pakeitimo
buvo 15 darbo dienų. Kyla klausimas, dėl kokių objektyvių priežasčių ilginamas terminas, nes šio
termino ilginimas turi tiesioginės įtakos ir viso proceso trukmei.
3.
Aprašo 25 punkte numatytas, kad Tinklų operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų
nuo prašymo pateikimo dienos su gamintoju pasirašyti ketinimų protokolą.“ Ir toliau pateikiamas
sąrašas elementų, kurie privalo būti ketinimų protokole. Aprašo 25.1 punkte nurodomas vienas iš
Ketinimo protokolo sudėtinių elementų „terminas, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę,
baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus dokumentus Valstybinei
energetikos reguliavimo tarybai leidimui gaminti elektros energiją gauti“.
Manome, kad nusistatyti konkretų terminą nėra pagrįsta, nes iki prašymo gauti leidimą
gaminti, pagal teisės aktų reikalavimus privaloma gauti 3 Tarybos elektros įrenginių techninės būklės
patikrinimo pažymas. Pažymime, kad negalime kontroliuoti Tarybos atliekamų veiksmų ir terminai
gali būti pratęsti, todėl negalime įsipareigoti konkrečiam terminui Ketinimų protokole. Taip pat lieka
neaiškios pasekmės, kurios gali kilti, jei prašymas gauti leidimą gaminti nebus pateiktas suderintu
terminu.
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Atsižvelgiant į tai, siūlome terminą, per kurį gamintojas įsipareigoja pastačius elektrinę
kreiptis į Tarybą dėl elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos.
4.
Aprašo 25.8. punkte numatytas dar vienas Ketinimų protokolo elementų
„savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimas, kad
planuojamos nurodytos galios ir tipo elektrinės įrengimas ar statyba pagal galiojančius teritorijų
planavimo dokumentus yra galimi“.
Pažymime, kad nėra aišku, kokiomis sąlygomis šis punktas bus taikomas saulės
elektrinėms.
Atsižvelgiant į tai, siūlome patikslinti, kokioms konkrečiai elektrinėms šis reikalavimas
taikomas.
5.
Aprašo 27 punkte numatyta, kad „Prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis
apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW.“
Neaišku, kokiais objektyviais paskaičiavimais pagrįsta nurodyta 15 Eur už 1kW suma, kodėl
nepateikiamas alternatyvus vertės skaičiavimo metodas.
Atsižvelgiant į tai, siūlome patikslinti prievolių užtikrinimo dydį pagrindžiant jo skaičiavimą ir
konkretizuojant pačius prievolių užtikrinimo galimus būdus bei nustatant galimas prievolių įvykdymo
užtikrinimo skaičiavimo alternatyas.
6.
Aprašo 49.1.punkte nustatyta, kad „elektros energijos įrenginiai ir su jais susijusi
įranga yra saugūs ir patikimi, taip pat neturės neigiamos įtakos elektros tinklams, prie kurių šie
įrenginiai prijungti, ar nesudarys prielaidų tokiai neigiamai įtakai atsirasti“.
Įvertinant aplinkybę, kad nenurodoma pateikti jokių techninių parametrų apie elektrinę, norint
gauti leidimą plėtoti, kyla klausimas, kokiu pagrindu bus įvertinama ar įrenginiai yra saugūs ir
patikimi, atitinkantys aplinkosaugos reikalavimus ir kt.
Atsižvelgiant į tai siūlome patikslinti, kad turi būti reikalaujama pateikti techninius elektrinės
parametrus, kai teikiamas prašymas dėl leidimo plėtoti elektrinę gavimo, o Apraše taip pat nustatyti
aiškius bei objektyvius kriterijus, kuriais vadovaujantis vertinamas įrenginių patikimumas, saugumas
ir kt.
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