GENERALINIS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ELEKTROS ENERGIJOS
GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS TINKLAIS TVARKOS APRAŠO
ATNAUJINIMO
Vilnius
Atsižvelgdamas į teisės aktų pakeitimus (Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012
m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827, Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie
elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127,
Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos,
patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. O3-163
(2019 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. O3E-131 redakcija).
P a k e i č i u Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą, patvirtintą AB
„Energijos skirstymo operatorius“ generalinio direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 568 (toliau
– PET aprašas) ir suderintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 27 d.
nutarimu Nr. O3-201 „Dėl AB LESTO elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos
aprašo derinimo“:
ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS TINKLAIS TVARKOS
APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato
elektrinių prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų tvarką ir sąlygas, elektros energijos
skirstomųjų tinklų operatoriaus, gamintojų teises ir pareigas, jų tarpusavio santykius.
2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
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.
Elektrinė – elektros energijos gamintojo nuosavybės ar kita teise valdomas energetikos objektas, skirtas
elektros energijai gaminti, susidedantis iš vieno ar kelių tarpusavyje technologiškai susijusių elektros
energiją generuojančių įrenginių, prijungtų prie elektros tinklų.
Elektros tinklai – elektros energijos skirstymo tinklai, įrenginiai, sistema.
Elektros tinklo pajėgumų padidinimas – operatoriaus, atsižvelgiant į esamą elektros tinklų techninę
būklę, atliekamas papildomas jo valdomų tinklų optimizavimas, išplėtimas ir (ar) rekonstravimas ir elektros
tinklo pajėgumų padidinimas, lyginant su tuo, kas reikalinga konkretaus gamintojo elektros įrenginiams
prijungti ir jo poreikiams tenkinti, tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos,
pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą ir paskirstymą. Elektros tinklo pajėgumų
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padidinimo atvejai ir kriterijai, prijungiant gamintojo elektros įrenginius, kuriuose naudojama
atsinaujinančių išteklių energija, nurodyti Aprašo X skyriuje.
Operatorius – elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorius.
Gamintojas (toliau - gamintojas) – juridinis ar fizinis asmuo, jungiantis elektros energiją generuojančius
įrenginius prie operatoriaus elektros tinklų arba savo vidaus tinklų, arba esamas gamintojas,
pageidaujantis padidinti generuojančių įrenginių galią, kad į operatoriaus tinklus būtų patiekta pagaminta
elektros energija arba elektros energija aprūpinti jo, kaip vartotojo, elektros energijos imtuvai. Gamintojais
nelaikomi tie juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie pageidauja įsirengti autonominius elektros energiją
generuojančius įrenginius, užtikrinančius elektros energijos tiekimą tik sutrikusio aprūpinimo elektra iš
operatoriaus tinklų atkūrimo laikotarpiui (rezervuojantys šaltiniai).
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.
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.
SUDERINTA:
2014 11 28 nutarimu Nr. O3-921 (nuo 2014 11 29)(TAR, 2014, Nr. 2014-18184)
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.
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.
Prijungimo išlaidos – investicijos, reikalingos gamintojo įrenginiams prijungti prie operatoriaus valdomų
elektros tinklų.
Prijungimo paslauga – teisės aktų nustatyta tvarka operatoriaus gamintojui teikiama paslauga, kurios
metu gamintojo elektrinė prijungiama prie operatoriaus elektros tinklų, ir (ar) kitos teisės aktuose
nustatytos operatoriaus gamintojui teikiamos paslaugos, susijusios su gamintojo elektrinės prijungimu
prie elektros tinklų.
Prijungimo paslaugos sutartis – operatoriaus ir gamintojo sudaroma elektrinės prijungimo prie elektros
tinklų paslaugos sutartis, atitinkanti suderintą techninį projektą arba prijungimo sąlygas, jei techninis
projektas neprivalomas, kuri nustato prijungimo paslaugos teikimo sąlygas ir tvarką.
Prijungimo sąlygos – techninės sąlygos, kuriose nustatomi privalomieji elektros tinklų tiesimo,
pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų tinklų ar
teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Prijungimo sąlygos skirtos gamintojui prijungimo prie
elektros tinklo dalies ir gamintojo elektrinės dalies techniniams projektams parengti bei nustato
reikalavimus statomiems objektams, kuriuos gamintojai turi įvykdyti.Prijungimo taškas – elektros
tinkluose tiksliai nurodytas taškas, kuriame gamintojo įrenginiai prijungiami prie skirstomųjų elektros
tinklų.
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Prievolių įvykdymo užtikrinimas – finansinė garantija, finansinis laidavimas ar kita teisėta prievolių
įvykdymo užtikrinimo forma, pateikiama operatoriui.
Prijungimo aprašas – Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu
Nr. 1-127 (jį pakeitus ar panaikinus – atitinkamas jį pakeitęs ar kitas prijungimo tvarką ir sąlygas
reglamentuojantis teisės aktas).
SUDERINTA:
2014 11 28 nutarimu Nr. O3-921 (nuo 2014 11 29)(TAR, 2014, Nr. 2014-18184)
Skatinimo aprašas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 patvirtintas
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas.
3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas),
Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir kituose
Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teisės aktuose.
II. ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PAGRINDINĖS NUOSTATOS
4. Operatoriaus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus bei šį Aprašą teikiama
prijungimo paslauga grindžiama objektyviais, skaidriais ir nediskriminaciniais principais, kuriais
vadovaujantis atsižvelgiama į visą naudą ir sąnaudas, susijusias su gamintojų elektrinių prijungimu prie
elektros tinklų.
SUDERINTA: 2014 11 28 nutarimu Nr. O3-921 (nuo 2014 11 29)(TAR, 2014, Nr. 2014-18184)
5. Pagrindiniai elektrinių prijungimo prie elektros tinklų etapai, vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo ir susijusių teisės aktų nuostatomis, yra šie:
5.1. išankstinių prijungimo sąlygų išdavimas;
5.2. plėtros projekto, jei toks reikalingas, rengimas ir derinimas;
5.3. ketinimų protokolo sudarymas;
5.4. prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimas;
5.5. dalyvavimas Aukcione jei gamintojas ketinimų protokolą pasirašė siekdamas dalyvauti aukcione;
5.6. leidimo plėtoti gamybos pajėgumus gavimas;
5.7. prijungimo sąlygų gavimas;
5.8. elektrinės prijungimo techninio projekto parengimas;
5.9. prijungimo paslaugos sutarties sudarymas;
5.10. prijungimo paslaugos vykdymas ir elektros tinklų pajėgumų padidinimas:
5.10.1. rangos sutarčių sudarymas;
5.10.2. prijungimo prie elektros tinklo dalies ir gamintojo elektrinės dalies objektų ir juose sumontuotų
įrenginių techninio vertinimo atlikimas, vykdomas techninio vertinimo komisijos;
5.10.3. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų
– pažymų (paleidimo derinimo darbams) gavimas, testavimas;
5.10.4. elektros tinklų nuosavybės ribų akto ir elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties
parengimas.
5.10.5. apskaitos prietaisų įrengimas arba esamų prietaisų perparametravimas;
5.10.6. įjungimas bandomajai objektų eksploatacijai – objektų derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms
prijungimo sąlygoms vertinimas;
5.10.7. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų
– pažymų (galutiniam prijungimui) gavimas, testavimas;
5.10.8. statybų užbaigimas teisės aktų nustatyta tvarka.
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5.11. galutinės Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, liudijančios apie gamintojui
nuosavybės teise priklausančių įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį teisės aktų
reikalavimams, gavimas;
5.12. leidimo gaminti elektros energiją gavimas.
6. Elektrinių, kuriose elektros energijos gamybai naudojama atsinaujinančių išteklių energija ir kurioms
yra taikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 – 3 punktuose nurodytos
skatinimo priemonės, prijungimas vykdomas pagal visas Aprašo 5 punkto dalis (iki 100 kW įrengtosios
generuoti galios elektrinėms 5.10.3, 5.10.6 punktai netaikomi).
7. Asmenų elektrinės kurių įrengtoji generuoti galia ne didesnė kaip 10 kW ir jose pagaminta elektros
energija bus naudojama tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros
tinklus prijungiamos pagal Aprašo 5.7 ir 5.10.5 punktuose nurodytus etapus.
8. Gaminančių vartotojų elektrinių prijungimui, kurių elektrinių įrengtoji generuoti galia yra ne didesnė kaip
30 kW ir nereikalingi pakeitimai operatoriaus elektros tinkle, taikomi Aprašo 5.7, 5.9, 5.10.4 punktai.
9. Gaminančių vartotojų elektrinių prijungimui, kurių elektrinių įrengtoji generuoti galia yra ne didesnė kaip
30 kW ir reikalingi pakeitimai skirstomajame tinkle, taikomi Aprašo 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.4 punktai.
10. Gaminančių vartotojų elektrinių prijungimui, kurių elektrinių įrengtoji generuoti galia yra didesnė kaip
30 kW, taikomi Aprašo 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 (jei techninio projekto rengimo metu nustatomas
poreikis pajėgumu didinimui ) (iki 100 kW įrengtosios generuoti galios elektrinėms 5.10.3, 5.10.6. punktai
netaikomi) punktai.
11. Gamintojams, kurių elektrinėse elektros energijos gamybai naudojama atsinaujinančių išteklių
energija ir kurioms nėra taikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 – 6
punktuose nurodytos skatinimo priemonės ir kuriose planuojama gaminti elektros energiją savo reikmėms
ir ūkio poreikiams ir planuojama į elektros tinklus patiekti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir
ūkio poreikiams nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 500 kW
ir ne didesnė negu gamintojo objektui suteikta leistinoji naudoti galia, ir gamintojams, planuojantiems
gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros
tinklus, taikomi Aprašo 5.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 (iki 100 kW įrengtosios generuoti galios elektrinėms
5.10.3, 5.10.6 punktai netaikomi) punktai.
12. Gamintojams, kurių elektrinėse elektros energijos gamybai naudojama atsinaujinančių arba
neatsinaujinančių išteklių energija ir kurioms nėra taikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
3 straipsnio 2 dalies 1 – 3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės ir kuriose planuojama gaminti
elektros energiją ne savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir planuojama į elektros tinklus patiekti visą
pagamintą elektros energiją ir gamintojo objektui suteikta leistinoji naudoti galia yra mažesnė nei leistinoji
generuoti galia taikomi Aprašo 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 (iki 100 kW įrengtosios generuoti galios
elektrinėms 5.10.3, 5.10.6. punktai netaikomi) punktai.
13. Visos kitos nei Aprašo 6-12 punktuose nurodytos elektrinės yra statomos, eksploatuojamos ir
prijungiamos bendra Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Statybos įstatymo, Prijungimo
aprašo ir kitų susijusių teisės aktų nustatoma tvarka ir sąlygomis (toliau – bendrieji teisės aktai), ir jų
prijungimui yra taikomos tik šio Aprašo III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII skyrių atitinkamos
nuostatos ir tokioms elektrinėms taikomi Aprašo 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 (iki 100 kW
įrengtosios generuoti galios elektrinėms 5.10.3, 5.10.6 punktai netaikomi) punktai.
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III. IŠANKSTINIŲ PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS
14. Išankstinės prijungimo sąlygos yra skirtos gamintojo būsimų investicijų dydžiui preliminariai įvertinti,
ir nesukuria nei gamintojui, nei operatoriui jokių teisių ir pareigų. Operatoriaus išduodamos išankstinės
prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius. Išankstinėse prijungimo sąlygose nurodomi privalomieji gamintojo
elektrinės prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų reikalavimai. Išankstinėse prijungimo sąlygose
negali būti kitų reikalavimų išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti patikimą, saugų ir tinkamos kokybės
elektros energijos įrenginio ir elektros energetikos sistemos darbą. Operatoriaus išduodamos pavyzdinės
išankstinės prijungimo sąlygos yra skelbiamos operatoriaus interneto tinklalapyje www.eso.lt.
15. Gamintojas, pageidaujantis gauti išankstines prijungimo sąlygas, pateikia operatoriui šiuos
dokumentus:
15.1. prašymą ir Operatoriaus nustatytos formos paraišką (formos skelbiamos operatoriaus interneto
tinklalapyje (www.eso.lt) techninėms sąlygoms gauti, kuriuose nurodo:
15.1.1. kokias technines sąlygas gamintojas pageidauja gauti – išankstines prijungimo sąlygas ar
prijungimo sąlygas;
15.1.2.

numatomos

įrengti

elektrinės

galią,

adresą

(vietovę),

energijos

išteklių

rūšį;

15.1.3. informaciją, ar elektrinę pageidaujama statyti pagal bendruosius teisės aktų reikalavimus ar
ketinant pasinaudoti skatinimo priemonėmis, numatytomis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme
(nurodyti kokiomis);
15.1.4. jei pageidaujama pasinaudoti skatinimo priemonėmis, taip pat turi būti nurodoma, ar išankstinių
prijungimo sąlygų kreipiamasi gamintojui ketinant dalyvauti (arba nedalyvauti) aukcione;
15.2. nekilnojamojo turto (žemės sklypo ar statinio), kuriame planuojama statyti elektrinę, nuosavybės
teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus (nuomos, panaudos ar kitą sutartį) įrodančius dokumentus (jeigu
nekilnojamojo turto, kuriame planuojama statyti elektrinę, savininkas yra kitas fizinis ar juridinis asmuo,
juose turi būti aptarta gamintojo teisė šiame nekilnojamame turte vykdyti veiklą, susijusią su elektrinių
statyba ir eksploatavimu). Nuosavybės teisė ar kito teisėto valdymo teisės turi būti įregistruotos viešame
registre teisės aktų nustatyta tvarka, teisės aktų nustatytais atvejais arba fizinių asmenų sutikimų išdavimo
atvejais – taip pat patvirtintos notariškai;
15.3. juridinio asmens įregistravimą Juridinių asmenų registre patvirtinantį dokumentą (Juridinių asmenų
registro išrašą), jei kreipiasi juridinis asmuo;
15.4. įgaliojimą atstovauti gamintoją (jei paraišką pateikia gamintojo (juridinio ar fizinio asmens) atstovas);
15.5. gamintojo (fizinio asmens) arba gamintojo (juridinio asmens) atstovo asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (parodyti));
16. Operatoriaus prašymu gamintojas pateikia visą papildomą informaciją, reikalingą techninio sprendimo
priėmimui ir išankstinių prijungimo sąlygų parengimui.
17. Remdamasis gamintojo pateikta informacija, operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo
visų dokumentų ir informacijos, nurodytų šio Aprašo 15 ir 16 punktuose, gavimo dienos išduoda gamintojui
išankstines prijungimo sąlygas bei pateikia:
17.1. informaciją apie veiksmus, kuriuos gamintojas turi atlikti dėl jo elektrinės prijungimo prie elektros
tinklų;
17.2. informaciją apie tai, ar yra būtinybė prieš elektrinės prijungimą atlikti elektros tinklų pajėgumo
didinimo veiksmus;
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18. Visais atvejais Operatorius ir gamintojas bendradarbiauja ir keičiasi visa gamintojo elektrinei prijungti
prie elektros tinklų reikalinga technine ir kita informacija.
19. Elektrinių, nurodytų Aprašo 6 punkte, prijungimui prie elektros tinklų išankstinės prijungimo sąlygos
išduodamos įvertinus operatoriaus toje vietoje didžiausių galių sumai atskirų tipų elektrinėms prijungti
sudarytus ketinimų protokolus, išduotas prijungimo sąlygas, sudarytas prijungimo paslaugos sutartis,
atvirkštinę skirstomojo tinklo generaciją, perdavimo tinklo srautus (ribojimus).
20. Preliminarus prijungimo taškas parenkamas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Aprašo 1
priedo, Prijungimo aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
21. Gamintojas turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Valstybinei
energetikos reguliavimo tarybai dėl Operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo sąlygų. Jeigu Valstybinė
energetikos reguliavimo taryba pagal pateiktas išvadas nustato, kad išankstinės prijungimo sąlygos
neatitinka šio Aprašo reikalavimų, Operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų laikotarpį išduoti
gamintojui naujas išankstines prijungimo sąlygas.
22. Kai yra planuojama, kad elektrinės prijungimo metu atsiras atvirkštinė generacija į perdavimo sistemos
operatoriaus tinklus, operatorius kreipiasi dėl gamintojo elektrinės išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo
į perdavimo sistemos operatorių. Perdavimo sistemos operatoriaus išduotos išankstinės prijungimo
sąlygos nustato preliminarius reikalavimus elektrinės prijungimui gamintojui ir operatoriui, atsižvelgiant į
elektros tinklų nuosavybės ribas.
23. Pagal Operatoriaus išduotas vienas išankstines prijungimo sąlygas galima sudaryti tik vieną ketinimų
protokolą.

IV. KETINIMŲ PROTOKOLO SUDARYMAS
24. Statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo, gavęs išankstines prijungimo sąlygas, parengia ir teikia
elektros tinklų operatoriui prašymą pasirašyti ketinimų protokolą Elektros energetikos įstatymo 22
straipsnio 8 dalyje numatyta tvarka.
25. Tinklų operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos su gamintoju
pasirašyti ketinimų protokolą. Ketinimų protokole privalo būti nurodyta:
25.1. 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;
25.2. gamintojo įsipareigojimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo
dienos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikti prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus arba pateikti prašymą dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione,
jeigu asmuo ketina statyti ar įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines ir
pasinaudoti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytomis
skatinimo priemonėmis;
25.3. tinklų operatoriaus įsipareigojimas per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį nuo su tinklų
operatoriumi suderinto techninio projekto pateikimo dienos arba per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio
laikotarpį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, jeigu toks techninis projektas planuojamai statyti
elektrinei yra neprivalomas, parengti elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties
projektą;
25.4. gamintojo įsipareigojimas per vieną mėnesį nuo dienos, kai tinklų operatorius pateikia elektrinės
prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą, atitinkantį suderintą techninį projektą, arba
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elektros tinklų operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, jeigu techninis projektas planuojamai statyti
elektrinei yra neprivalomas, pasirašyti prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį;
25.5. gamintojo įsipareigojimas elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatyta
tvarka apmokėti elektrinės prijungimo išlaidas;
25.6. tinklų operatoriaus įsipareigojimas prijungti gamintojų, gaminančių elektros energiją iš
atsinaujinančių energijos išteklių, elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros
energijos perdavimą ir paskirstymą per terminą, kuris negali būti ilgesnis už Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus;
25.7. gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis, jo pateikimo ir panaudojimo sąlygos ir tvarka;
25.8. 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;
25.9. Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kai planuojamos statyti vėjo elektrines, kad teritorijose,
atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo
elektrines.
26. Ketinimų protokolas galioja visą prijungimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei
galioja gamintojui išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

V. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PATEIKIMAS
27. Gamintojas, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos,
privalo tinklų operatoriui pateikti savo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį tinklų operatoriui
gamintojo įsipareigojimo įvykdymą. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo galioti 30
kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas
dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW. Norint pratęsti leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos terminą, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio
7 dalyje, prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis padidinamas dydžiu, kuris apskaičiuojamas dauginant
numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW ir laikotarpio, kuriam norima pratęsti
šio leidimo galiojimo terminą, trukmės, išreikštos metais.
28. 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, 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.
29. Jeigu gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį,
įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti
ketinimų protokole nurodytos įrengtosios galios elektrinę, tinklų operatorius pasinaudoja visu šio
gamintojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi
dėl aplinkybių, kurių šis gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ketinimų protokolo ir (ar)
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 šio
gamintojo kaltės. Tais atvejais, kai yra šioje dalyje nurodytos aplinkybės, gamintojas pateikia tinklų
operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šioje dalyje nurodytos aplinkybės, o tinklų operatorius įvertina
pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo.
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30. Jeigu gamintojas nutraukia ketinimų protokolą, tinklų 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 gamintojas nutraukia ketinimų protokolą,
išreikšto dienomis.
31. Jeigu gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį,
įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia mažesnės galios elektrinę, negu buvo įsipareigojęs
pagal ketinimų protokolą, tinklų operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi
proporcingai neįvykdytiems įsipareigojimams.
32. Pagal gamintojo pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą tinklų operatoriaus gautos lėšos įvertinamos
nustatant skirstymo ir perdavimo tiekimo paslaugų kainų viršutines ribas.
VI. DALYVAVIMAS AUKCIONE
33. Aukcione turi teisę dalyvauti gamintojai, ketinantys plėtoti gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių
energijos išteklių, turintys galiojantį ketinimų protokolą ir operatoriui pateikę prievolių įvykdymo
užtikrinimą.
34. Aukcionai organizuojami Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Operatorius rezervuotus
pralaidumus visam ketinimų protokole numatytam elektrinės galingumui prijungti garantuoja tik vienam
aukciono laimėtojui. Aukciono laimėtojais pripažinus kelis gamintojus, kai vieno laimėtojo prijungimas prie
elektros tinklų ribos kitų laimėtojų prijungimą, esami rezervuoti elektros tinklų linijos ar elektros tinklų
regiono pralaidumai tokiems aukciono laimėtojams paskirstomi proporcingai jų pateiktos galios
pasiūlymams.
35. Gamintojas dalyvavęs aukcione ir jo nelaimėjęs, tačiau ketinantis toliau tęsti veiklą, kai jų
planuojamoms statyti ar įrengti elektrinėms netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1-3 punktuose
nurodytos skatinimo priemonės, per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos, pateikia
operatoriui laisvos formos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus.
Aukcionui rezervuoti elektros tinklų galia ir pralaidumai suteikiami, jei tenkinamos šios sąlygos:
35.1. šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų neriboja asmenų,
laimėjusių aukcioną, galimo prijungimo;
35.2. jei tą pačią dieną asmenims, dalyvavusiems aukcione ir jo nelaimėjusiems, pateikus prašymą
suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus ir (arba) asmenims, ketinantiems statyti
ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos
skatinimo priemonės, pateikus prašymą pasirašyti ketinimų protokolą, elektros tinklų galios ir pralaidumų
užtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui.
36. Įvykus aukcionui ir esant paskelbtam laimėtojui ar laimėtojams, gamintojams nelaimėjusiems
aukciono ar atsisakiusiems dalyvauti operatoriaus išduotos išankstinės prijungimo sąlygos ir pasirašyti
ketinimų protokolai netenka galios, išskyrus jei operatorius gamintojui suteikė aukcionui rezervuotus
elektros tinklų galią ir pralaidumus Aprašo 35 p. nurodytais atvejais. Gamintojai, norintys dalyvauti
naujame aukcione ar statyti elektrinę nesinaudodami skatinimo priemonėmis, iš operatoriaus turi gauti
naujas išankstines prijungimo sąlygas, privalomųjų elektros tinklų tiesimo ir (ar) pertvarkymo reikalavimų
nustatymui, bei pasirašyti naują ketinimų protokolą ir pateikti gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą.
VII. ELEKTROS TINKLŲ GALIOS IR PRALAIDUMO REZERVAVIMAS
37. Elektros tinklų operatorius rezervuoja jų valdomų elektros tinklų pralaidumus, kiek to reikia
atsinaujinančius išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti ir jose pagamintai elektros energijai
persiųsti.
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38. Elektros tinklų galią ir pralaidumus, reikalingus statyti ar įrengti elektrinę planuojančių asmenų, kurie
dalyvauja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuojamame aukcione, atsinaujinančius
išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti, elektros tinklų operatorius rezervuoja atitinkamam
aukcionui nuo pirmojo asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ketinimų protokolo pasirašymo su elektros
tinklų operatoriumi dienos. 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. Aukciono laimėtojui nesutikus su proporcingai
suteikiama aukcionui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumais, aukciono laimėtojas išbraukiamas iš
aukciono laimėtojų sąrašo.
39. Asmenims, dalyvavusiems aukcione ir jo nelaimėjusiems, tačiau ketinantiems toliau tęsti veiklą, kai jų
planuojamoms statyti ar įrengti elektrinėms netaikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3
straipsnio 2 dalies nurodytos 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, elektros tinklų galia ir
pralaidumai, rezervuoti aukcionui, suteikiami tuo atveju, jei tenkinamos šios sąlygos:
39.1. šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų neriboja asmenų,
laimėjusių aukcioną, galimo prijungimo;
39.2. jei per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos nutarimu dienos asmenims, dalyvavusiems aukcione ir jo nelaimėjusiems, pateikus prašymą
suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus ir (arba) asmenims, ketinantiems statyti
ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies
1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, pateikus prašymą pasirašyti ketinimų protokolą, elektros
tinklų galios ir pralaidumų užtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui.
40. 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.
41. Elektros tinklų operatoriui informavus asmenį, nurodytą Aprašo 39 punkte, kad tenkinamos Aprašo
39.1 ir 39.2 papunkčiuose nurodytos sąlygos, asmuo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukciono
laimėtojų paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka privalo
kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus išdavimo ir jį gauti. Jeigu asmuo per nustatytą terminą nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas, pasibaigia jo galiojimo terminas
ar jo galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatyme nustatytais pagrindais, laikoma, kad ketinimų protokolas netenka galios ir elektros
tinklų operatorius pasinaudoja asmens pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu Lietuvos Respublikos
elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.
42. Elektros tinklų operatoriui informavus asmenį, nurodytą Aprašo 39 punkte, kad Aprašo 39.1 ir 39.2
papunkčiuose nurodytos sąlygos netenkinamos, elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi šio asmens
elektrinei prijungti, nėra suteikiami. Elektros tinklų operatorius atsisako savo teisių pagal asmens pateiktą
prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam asmeniui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam
asmeniui. Tokiu atveju asmuo, dalyvavęs aukcione ir jo nelaimėjęs, tačiau ketinantis toliau tęsti veiklą, su
elektros tinklų operatoriumi gali pasirašyti naują ketinimų protokolą ir pateikti prievolių įvykdymo
užtikrinimą Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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43. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas netenka galios, o elektros
tinklų operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamas statyti ar įrengti elektrines, esant bent
vienai iš šių aplinkybių, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo:
43.1. pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 kalendorinių dienų elektros tinklų operatoriui nepateikia
asmens prievolių įvykdymo užtikrinimo;
43.2. pasirašęs ketinimų protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Valstybinę energetikos reguliavimo
tarybą su prašymu dalyvauti organizuojamame aukcione su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus;
43.3. nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos
atsisako dalyvauti aukcione;
43.4. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus išdavimo;
43.5. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
43.6. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
galiojimo pabaigos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai nepateikia prašymo ir tokį prašymą
pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą;
43.7. teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su elektros tinklų
operatoriumi elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties;
43.8. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;
43.9. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar
įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;
43.10. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau per Aprašo 35 punkte nurodytą
terminą 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;
43.11. užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Lietuvos Respublikos
Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir elektros energijos gamintojui išduodamas leidimas gaminti elektros
energiją.
44. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimui ir elektros tinklų operatoriaus ir asmens, dalyvavusio
aukcione, pasirašytam ketinimų protokolui netekus galios dėl Aprašo 43.2, 43.4–43.7 papunkčiuose
nurodytų aplinkybių, elektros tinklų operatorius pasinaudoja asmens pateiktu prievolių įvykdymo
užtikrinimu, kaip nurodyta Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 4 dalyje.
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.
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VIII. LEIDIMO PLĖTOTI GAMYBOS PAJĖGUMUS GAVIMAS
46. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas įstatymų nustatyta tvarka ir
sąlygomis asmenims, atitinkantiems Elektros energetiko įstatymo 16 straipsnio 8 ir 15 dalyse nustatytus
reikalavimus, ir:
46.1. kai tinklų operatorius patvirtina gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie perdavimo ar skirstomųjų
tinklų galimybę arba pareiškėjas pateikia dokumentus, pagrindžiančius planuojamą prisijungimą prie
veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikia prašymą leidimui tiesti tiesioginę liniją gauti;
46.2. nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems žemės sklypą ar jo dalį, kuriame
numatoma verstis šiame įstatyme nustatyta leidimais reguliuojama veikla, arba nuosavybės teise ar kitais
teisėtais pagrindais valdantiems statinį ar jo dalį, kai elektros energijos gamybos įrenginius planuojama
įrengti ant statinio ar jo konstrukcijos dalies;
47. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmuo numato plėsti
(įrengti) elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 30 kW, ir juose
gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros
tinklus, taip pat jeigu asmuo atitinka Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir
numato plėsti (įrengti) elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji
galia ne didesnė kaip 30 kW. Asmuo, numatantis plėsti (įrengti) ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios
elektros energijos gamybos pajėgumus ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio
poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat Elektros energetikos įstatymo 2
straipsnio 9 dalyje nurodyti asmenys, numatantys plėsti (įrengti) ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios
elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus, Veiklos elektros energetikos sektoriuje
leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka apie tai privalo informuoti tinklų operatorių.
48. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmeniui yra išduotas
leidimas naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės
zonos Baltijos jūroje dalį atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir jų
eksploatacijai Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.
49. 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:
49.1. 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;
49.2. neturės neigiamo poveikio žmonių sveikatai, jų turtui ir gyvenamajai aplinkai ar nesudarys prielaidų
tokiam neigiamam poveikiui atsirasti;
49.3. atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus;
49.4. atitiks žemės naudojimo ir statybos vietos parinkimo reikalavimus;
49.5. atitiks energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus;
49.6. atitiks asmens technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą;
49.7. atitiks naudojamo kuro parinkimo reikalavimus;
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49.8. planuojamas statyti energetikos objektas, kuriame kaip kuras energijai gaminti planuojamos naudoti
po rūšiavimo likusios ir perdirbti netinkamos energinę vertę turinčios komunalinės atliekos, Vyriausybės
pripažintas valstybinės reikšmės objektu.
IX. PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS
50. Gamintojas, gavęs leidimą plėtoti gamybos pajėgumus, kreipiasi į Operatorių dėl prijungimo sąlygų
išdavimo. Gamintojas turi pateikti operatoriui šiuos dokumentus:
50.1. užpildytą Operatoriaus nustatytos formos prašymą (prašymą galima užpildyti ir Operatoriaus
savitarnos svetainėje);
50.2. leidimo plėtoti gamybos pajėgumus kopiją;
50.3. patvirtinimą apie aukcione laimėtą skatinimo kvotą, jei gamintojas laimėjo aukcioną;
50.4. informaciją apie pasikeitimus (jei ji keitėsi nuo anksčiau operatoriui pateiktos informacijos).
51. Operatorius parenka ir prijungimo sąlygose nustato gamintojo elektrinės prijungimo tašką.
51.1. Prijungimo taškas parenkamas ir dėl jo pakeitimo atsirandančios papildomos sąnaudos
padengiamos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir šiame Aprašo priede nustatytomis sąlygomis
ir tvarka.
51.2. Operatorius pagal gamintojo pateiktą prašymą, įvertinęs technologinius ir ekonominius prijungimo
taško parinkimo kriterijus ir atsižvelgdamas į gamintojo elektrinės įrengtąją galią ir geografinę vietovę
parenka technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamiausią prijungimo prie elektros tinklų tašką. Prijungimo
taškas nurodomas išankstinėse prisijungimo sąlygose ir prisijungimo sąlygose (išankstinėse prisijungimo
sąlygose nurodomas preliminarus prijungimo taškas).
51.3. Gamintojas atsižvelgdamas į operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės
įrengtąją galią turi teisę parinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo
tašką, nei išankstinėse prisijungimo sąlygose ar prisijungimo sąlygose nurodė operatorius. Gamintojas,
pageidaujantis pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, nei
išankstinėse prisijungimo sąlygose ar prisijungimo sąlygose nurodė operatorius, pateikia operatoriui
argumentuotą prašymą dėl išduotų išankstinių prisijungimo sąlygų ar prisijungimo sąlygų pakeitimo. Jeigu
gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką ir jei
prijungiant elektrinę gamintojo pasiūlytame prijungimo taške padidėja elektrinės prijungimo prie elektros
tinklų sąnaudos, t. y. padidėja elektrinės prijungimo darbų operatoriaus elektros tinklų nuosavybės dalyje
(neskaitant projektavimo) kaina, šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas padengia gamintojas.
51.4. Operatorius turi teisę savo nuožiūra paskirti ir kitą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas
gamintojo pasirinkto prijungimo taško t. y. priimti galutinį sprendimą dėl prijungimo taško parinkimo. Jeigu
operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra paskiria gamintojui
ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, t. y. elektrinės prijungimo
darbų operatoriaus elektros tinklų nuosavybės dalyje kainos padidėjimą (nevertinant projektavimo)
lemiantį prijungimo tašką, operatorius privalo padengti visas šias pagrįstas gamintojui dėl to
atsirandančias papildomas sąnaudas (padidėjusią elektrinės prijungimo darbų kainą).
52. Operatorius privalo pirmumo teise prijungti gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių
energijos išteklių, elektrinę prie operatoriaus valdomų elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka
reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai gamintojo elektrinės, jeigu kiti elektros tinklai technologiniu ir
ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni gamintojo elektrinės prijungimo taškui.
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53. Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojas, turi teisę pasirinkti kitą technologiniu
ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgdamas į operatoriaus nurodytą
elektros tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės įrengtąją galią. Gamintojo pasirinkto prijungimo taško atitiktį
nustatytiems technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu konkrečiu atveju įvertina operatorius.
Jeigu prijungiant elektrinę gamintojo pasirinktame prijungimo taške padidėja prijungimo sąnaudos, šias
padidėjusias sąnaudas padengia gamintojas šio Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka. Operatorius turi teisę
savo nuožiūra parinkti ir kitą, ne pirminiame prijungimo sąlygų variante pasiūlytą, elektrinės prijungimo
tašką, nepaisydamas gamintojo, gaminsiančio elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių
pasirinkto prijungimo taško. Dėl šio paskyrimo atsirandančias papildomas sąnaudas padengia operatorius
šio Aprašo 78 punkte nustatyta tvarka.
54. Operatorius išduoda gamintojui prijungimo sąlygas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų
dokumentų, nurodytų šio Aprašo 50 punkte, gavimo dienos.
55. Operatorius neprisiima atsakomybės, jei išduotose prijungimo sąlygose numatyti atlikti privalomieji
elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai nesutampa su išankstinėse prijungimo
sąlygose nurodytais reikalavimais, jei aukciono laimėtojui elektros tinklų galia ir pralaidumai buvo
paskirstyti proporcingai dėl kelių aukciono laimėtojų, ribojančių vienas kito elektrinės prijungimą,
patvirtinimo.
56. 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.
57. Operatoriaus išduotos prijungimo sąlygos galioja iki leidimo plėtoti gamybos pajėgumus galiojimo
datos su galimais jo pratęsimais teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Operatorius įsipareigoja prijungti gamintojo elektros įrenginius prie elektros tinklų pagal išduotose
prijungimo sąlygose numatytus reikalingus atlikti privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir
(ar) plėtros reikalavimus iki leidimo plėtoti gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant galimus jo
pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, su sąlyga, jei yra gauti elektros tinklų dalies ir
gamintojo elektrinės dalies statybas leidžiantys dokumentai.
59. Gamintojas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo
plėtoti gamybos pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti gamybos
pajėgumus patvirtintą kopiją, jei jis buvo pratęsiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
60. Operatorius, esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas ar prijungimo paslaugos sutartyje nurodytas
prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (kai
jis privalomas pagal teisės aktus). Jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, prijungimo sąlygos
gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka.
X. PROJEKTAVIMAS
61. Elektrinės prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų techninio projekto rengimą vykdo gamintojas.
Skirstomojo tinklo operatorius gaminančio vartotojo, kurio elektrinės įrengtoji galia ne didesnė nei 30 kW,
pageidavimu gali atlikti projektavimo darbus už kuriuos gaminantis vartotojas apmoka 100 proc.
skirstomojo tinklo operatoriaus patirtų išlaidų.
62. Elektrinių projektavimas ir projektiniai skaičiavimai vykdomi vadovaujantis skirstomojo tinklo
operatoriaus išduotomis prijungimo sąlygomis, skirstomojo tinklo operatoriaus viešai el. puslapyje
www.eso.lt skelbiamais reikalavimais elektrinių prijungimui, vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų
techninėmis taisyklėmis, techniniais reikalavimais medžiagoms ir įrenginiams ir kitais galiojančiais teisės
aktais.
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XI. PRIJUNGIMO PASLAUGOS SUTARTIES SUDARYMAS
63. Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo su Operatoriumi suderinto prijungimo prie elektros tinklų dalies
techninio projekto pateikimo dienos (laikant, kad suderinto techninio projekto pateikimo diena yra
Operatoriaus patvirtinimo, kad techninis projektas suderintas, diena), parengto pagal operatoriaus
išduotas prijungimo sąlygas, Operatorius parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą ir pateikia jį
gamintojui.
62. Gamintojas privalo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo dienos, kai Operatorius pateikia elektrinės
prijungimo paslaugos sutarties projektą, atitinkantį suderintą techninį projektą, pasirašyti prijungimo
paslaugos sutartį.
64. Gamintojui per 1 mėnesį nuo Operatoriaus pateikto elektrinės prijungimo paslaugos sutarties projekto,
nepasirašius prijungimo paslaugos sutarties, gamintojas netenka elektros tinklų galios ir pralaidumų
rezervavimo, dėl ko nutrūksta ketinimų protokolo galiojimas, o Operatorius netenka prievolės prijungti
asmens planuojamus statyti įrenginius. 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.
65. Tipinės prijungimo paslaugos sutarties sąlygos yra viešai skelbiamos operatoriaus interneto
svetainėje (www.eso.lt).
66. Prie Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Aprašo numatytais atvejais saugiam ir patikimam
elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimui ir paskirstymui atliekamo
elektros tinklo pajėgumų padidinimo išlaidų priskiriamos išlaidos už esamo 10–35 kV skirstomojo tinklo linijų
(išskyrus 10/0,4 kV transformatorines) ir transformatorių pastočių (35/10, 110/35/10, 110/10) optimizavimą,
išplėtimą ir (ar) rekonstravimą ir (ar) pajėgumų padidinimą, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingų elektros
įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudas, t. y. kai prijungiant gamintojo elektrinę ir tuo tikslu optimizuojant,
išplečiant ir (ar) rekonstruojant minėtas transformatorių pastotes įrengiami viena pakopa didesnės galios
transformatoriai ir (ar) 10–35 kV skirstomojo tinklo linijose įrengiami viena pakopa didesnio skerspjūvio
laidai, negu reikalinga konkretaus gamintojo elektros įrenginiams prijungti ir jo poreikiams tenkinti, taip pat
kai transformatorių pastotėje, nekeičiant transformatoriaus, naujais keičiami visi esami 10 kV ir (ar) 35 kV
skirstomieji įrenginiai.
XII. PRIJUNGIMO PASLAUGOS VYKDYMAS
67. Operatorius privalo prijungti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo elektrinę prie
operatoriaus valdomų elektros tinklų ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį
gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai, pirmumo
teise prijungti šio gamintojo elektrinę prie elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos
lygį ir yra arčiausiai statomos elektrinės, jeigu kiti elektros tinklai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra
tinkamesni elektrinės prijungimo taškui. Nurodyta statomos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
pirmumo teisė užtikrinama kitų gamintojų elektros įrenginių, naudojančių ne atsinaujinančius energijos
išteklius, prijungimo prie elektros tinklų atžvilgiu. Prijungimo prie elektros tinklų laikotarpis skaičiuojamas
nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo dienos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų momentu
laikomas elektrinės prijungimas technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti (paleidimo
derinimo darbams).
68. Operatorius privalo prijungti elektros energijos iš neatsinaujinančių išteklių gamintojo elektrinę prie
operatoriaus valdomų elektros tinklų ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį
gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai. Prijungimo
prie elektros tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo dienos.
Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų momentu laikomas elektrinės prijungimas technologiniams
bandymams elektros tinkluose atlikti (paleidimo derinimo darbams).
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69. Šio Aprašo 67 ir 68 punktuose nurodyti terminai gali būti pratęsti, kai operatorius nustatytais terminais
negali prijungti gamintojo elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai
vėluoja darbai gamintojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo operatoriaus nepriklausančių priežasčių.
Kiekvienu konkrečiu atveju elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas negali būti pratęstas
ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui elektrinėms, naudojančioms atsinaujinančių išteklių energiją ar
vieną kartą 6 mėnesių ar vieną kartą 12 mėnesių laikotarpiui elektrinėms, naudojančioms
neatsinaujinančių išteklių energiją. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas
operatoriaus ir gamintojo susitarimu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka, kai leidimo plėtoti
gamybos pajėgumus galiojimo terminas yra pratęstas.
70. Elektrinės prijungimo darbus operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje, įskaitant elektros energijos
apskaitos prietaisų įrengimą, atlieka operatorius arba jo pavedimu kitas asmuo, pasirinktas įstatymų
nustatyta tvarka.
71. Prie elektros tinklų prijungiami gamintojo elektros įrenginiai, atliekami prijungimo darbai ir elektros
tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų ir kitų teisės aktų
reikalavimus.
72. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų momentu laikomas elektrinės prijungimas technologiniams
bandymams elektros tinkluose atlikti (paleidimo derinimo darbams).
XIII. ELEKTROS TINKLŲ PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS
73. Tuo atveju, jeigu gamintojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų galimas tik techniškai atnaujinus
elektros tinklus, juos optimizavus, išplėtus elektros tinklus, padidinus elektros tinklų pajėgumą ar kitaip
juos rekonstravus, gamintojo elektrinė turi būti prijungiama prie elektros tinklų per šalių sutartą protingą
terminą, įvertinus elektros tinklų atnaujinimo ar plėtros poreikį, kiek tai pagrįstai reikalinga elektrinei
prijungti, t. y. tokiu atveju nėra taikomi šio Aprašo 67 ar 68 punkte nurodyti terminai.
74. Kai gamintojas ir operatorius sudaro prijungimo paslaugos sutartį, operatorius nedelsdamas,
atsižvelgiant į esamą elektros tinklų techninę būklę, imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių operatoriaus
valdomiems tinklams, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus,
optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir didinti elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti
saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą,
perdavimą ir paskirstymą. Šiuo atveju gamintojas kompensuoja operatoriaus patiriamas sąnaudas šio
Aprašo 81 punkte nustatyta tvarka.
75. Jeigu yra duomenų, leidžiančių teigti, kad Operatorius nevykdo Aprašo 73 punkte nurodytų savo
įsipareigojimų, gamintojas turi teisę reikalauti, kad operatorius pateiktų informaciją apie tai, dėl kokių
priežasčių ir kokiu mastu operatorius nevykdė savo įsipareigojimo optimizuoti ir plėsti savo elektros tinklus
ir didinti elektros tinklų pajėgumą.
XIV. PRIJUNGIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS
76. Gamintojas operatoriui apmoka visas sąnaudas, susijusias su elektrinės prijungimu prie elektros
tinklo. Šios sąnaudos apima ir operatoriaus sąnaudas patirtas dėl elektros tinklų pajėgumo didinimo,
numatyto šio Aprašo 73 punkte, elektros tinklų, įskaitant jam eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų
įsigijimo sąnaudas, optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą
elektros energijos perdavimą ir paskirstymą
77. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų kaina yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą
viešąjį pirkimą dėl gamintojo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų su įrangai kainai ir
operatoriaus patirtų išlaidų, susijusių su prijungimo paslaugos suteikimu (t. y. techniniame projekte
nenumatytų, tačiau prijungimo paslaugos suteikimui pagrįstai reikalingų darbų susijusias išlaidas
(įskaitant bet neapsiribojant techninio projekto bendrosios ir darbo projekto konstrukcinės dalies
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ekspertizės, statinio statybos darbų techninės priežiūros ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo), sumai.
78. Šio Aprašo 53 punkte numatytais atvejais, kai gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu
požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką ir dėl to padidėja prijungimo sąnaudos, gamintojas padengia
šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas 100 procentų.
79. Šio Aprašo 53 punkte numatytais atvejais, kai operatorius savo nuožiūra paskiria kitą nei pirminiame
prijungimo sąlygų variante pasiūlytą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas gamintojo pasirinkto
prijungimo taško, ir dėl to padidėja gamintojo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidos, operatorius
padengia dėl tokio paskyrimo atsirandančias visas pagrįstas papildomai atsiradusias sąnaudas 100
procentų tiems gamintojams, kurie stato elektrinę, gaminsiančią elektros energiją iš atsinaujinančių
energijos išteklių.
XV. ELEKTROS ENERGIJOS PRIĖMIMAS IR PERSIUNTIMAS ELEKTROS TINKLAIS
80. Skirstomųjų tinklų operatorius, atlikdamas elektros energijos srautų paskirstymo tinkluose dispečerinį
valdymą ir atsižvelgdamas į skirstymo sistemos darbo saugumo reikalavimus, pirmumo teise toliau
nustatyta prioriteto tvarka užtikrina elektros energijos priėmimą ir persiuntimą skirstomaisiais tinklais,
pagamintos:
80.1 iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu;
80.2 iš atsinaujinančių energijos išteklių ne kogeneracijos ar ne didelio naudingumo kogeneracijos būdu;
80.3 ne iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu;
80.4 ne iš atsinaujinančių energijos išteklių ne kogeneracijos ar ne didelio naudingumo kogeneracijos
būdu.
81. Elektrinės projektavimo, prijungimo sutarties ir persiuntimo paslaugos sutarties stadijoje turi būti
apspręsti visi galimi tinklo darbo režimai ir elektrinės galimybės dirbti prie atitinkamų režimų.
82. Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, persiuntimas elektros tinklais
teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojamas ar laikinai sustabdomas šiais atvejais:
83.1. esant energetikos sistemos avarinei situacijai;
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;
83.3. dėl kitų techninių priežasčių, kai nediskriminaciniais pagrindais ribojamas elektros tinklų
pralaidumas.
84. Dėl tokio ribojimo gamintojo patiriami nuostoliai nekompensuojami, išskyrus atvejus, kai atitinkamus
ribojimus lemiančios aplinkybės atsiranda dėl Operatoriaus kaltės ar teisė į nuostolių atlyginimą atsiranda
kitais įstatymų nustatytais pagrindais.
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XVII. INFORMACIJOS TEIKIMAS
85. Gamintojas ne vėliau kaip iki kiekvieno ketvirčio 10 kalendorinės dienos raštu arba elektroniniu paštu
pateikia Operatoriui informaciją apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų
sąlygų vykdymą.
86. Operatorius gamintojams teikia visą informaciją, susijusią su gamintojų elektros įrenginių prijungimu
prie elektros tinklų, tarp jų techninius reikalavimus, prijungimo terminus ir reikalingas investicijas per 30
kalendorinių dienų nuo gamintojo rašytinio paklausimo gavimo dienos.
87. Elektros tinklų operatorius kas ketvirtį teikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai informaciją
apie vykdomų elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą.
88. Elektros tinklų operatorius kas mėnesį teikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai informaciją
apie prijungimo sąlygas, išduotas elektros energiją gaminantiems vartotojams, numatantiems plėsti
(įrengti) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, kurioms Elektros energetikos
įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
nereikalingas.
XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
89. Apraše nurodytų elektrinių prijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas, kiek nenustatyta Elektros
energetikos įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, jų įgyvendinamuosiuose teisės
aktuose ir šiame Apraše, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Prijungimo aprašas ir
kiti teisės aktai.
90. Jei, pasikeitus teisės aktams, pasikeičia šiuo Aprašu nustatomų elektrinių, prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos ir sąlygų reglamentavimas, turi būti vadovaujamasi pasikeitusiomis teisės aktų nuostatomis.
91. Gamintojų skundus dėl Operatorių veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl gamintojų įrenginių
prijungimo prie atitinkamų elektros tinklų ar sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į
elektros tinklus ar sistemas ir (ar) vykdant kitas teisės aktų nustatytas pareigas, susijusias su
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu energijai gaminti teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
92. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
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______________
Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
1 priedas
PRIJUNGIMO TAŠKO PARINKIMO SĄLYGOS IR KRITERIJAI
KEISTA:
2014 11 28 nutarimu Nr. O3-921 (nuo 2014 11 29)
(TAR, 2014, Nr. 2014-18184)
1. Elektrinių, kurios prijungiamos su tikslu visą pagamintą elektros energiją atiduoti į skirstomąjį tinklą,
savo poreikiams sunaudojant tik tą elektros energijos kiekį, kuris reikalingas elektrinės technologiniams
procesams užtikrinti, prijungimo taškas ir nuosavybės riba nustatomi esamame, prie elektrinės įrengimo
vietos artimiausiame, žemos įtampos (0,23 kV - 0,4 kV) skirstomąjame tinkle, jei prijungiant elektrinę šio
tinklo rekonstrukcija nebūtina, kitu atveju prijungimo taškas ir nuosavybės riba nustatomi vidutinės
įtampos (6 – 35 kV) skirstomajame tinkle. Skirstomojo tinklo operatorius, projektavimo metu nustačius
poreikį ,gamintojo lėšomis, keičia vidutinės įtampos (6-35 kV) skirstomąjį tinklą, t. y. rekonstruoja vidutinės
įtampos (6-35 kV) linijas, skirstomuosius punktus, transformatorių pastotes ir kt. įrenginius.
2. Gaminančių vartotojų ir gamintojų, kurie prisijungia elektrines į savo elektros energiją vartojančių
objektų (toliau – Objektas) vidaus elektros tinklus su tikslu į skirstomąjį tinklą generuoti elektros energijos
kiekį likusį nuo nesunaudoto savo reikmėms ir ūkio poreikiams, Objekto prijungimo taškas ir riba
nekeičiama. Tokiu atveju prijungimo sąlygų išdavimo ar projektavimo metu nustačius poreikį, skirstomojo
tinklo operatorius, gamintojo lėšomis, keičia žemos įtampos (0,23 kV-0,4 kV) ir/arba vidutinės įtampos (635 kV) skirstomąjį tinklą t. y. rekonstruoja žemos įtampos (0,23 kV – 0,4 kV) ir/arba vidutinės įtampos (635 kV) linijas, , transformatorines, skirstomuosius punktus, transformatorių pastotes ir kt. įrenginius.

____________
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Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
2 priedas
(Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)
___________________________________________
(Įmonės ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)
AB Energijos skirstymo operatorius
Aguonų g.24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
PRAŠYMAS PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ
__________
(data)
1. Numatoma įrengti elektros energijos gamybos pajėgumų (elektrinės) galia (atskirų įrenginių suminė
nominali galia) ______ (MW) ir agregatų skaičius ____.
2. Planuojamų pajėgumų plėtrai gautos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos 20___
m._____________ d. ir Nr._______ ir likęs jų galiojimo terminas ___________ (mėn.).
3. Pasirašyti ketinimų protokolo prašoma (pažymėti tik vieną):
(a) siekiant gauti skatinimo kvotą ir ketinant dalyvauti artimiausiame Valstybinės energetikos
reguliavimo Tarybos organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione;
(b) nesiekiant pasinaudoti skatinimo kvota ir neketinant dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo
aukcione.
4. Laikotarpis, per kurį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, gamintojas pastatys elektrinę, baigs
savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateiks Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai
reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti ___________ (mėn.).
5. Gamintojo rekvizitai: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, tel. Nr., faksas Nr.,
atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas, PVM mokėtojo kodas. Gamintojo atstovo,
pasirašysiančio ketinimų protokolą, vardas, pavardė, pareigos.
PRIEDAI:
1. _________________________ savivaldybės (nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir
įrengti elektrinę, pavadinimą) administracijos patvirtinimas, kad Prašymo 1 punkte nurodytos galios ir
tipo elektrinės statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galima.
2. Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo
reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines (dokumentas pateikiamas, jei
planuojama statyti vėjo elektrines).
3. Įgaliojimas pasirašyti ketinimų protokolą.
4. Kita informacija.
_____________________
(parašas)

__________________________________
(vardas, pavardė)
Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
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elektros tinklais tvarkos aprašo
3 priedas
_____________________________________
(Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)
___________________________________________
(Įmonės ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)
AB Energijos skirstymo operatorius
Aguonų g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
PRAŠYMAS PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ
__________
(data)
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.
1. Numatoma įrengti elektros energijos gamybos pajėgumų (elektrinės) galia (atskirų įrenginių suminė
nominali galia) ______ (MW) ir agregatų skaičius ____.
2. Laikotarpis, per kurį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, gamintojas pastatys elektrinę, baigs
savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateiks Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai
reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti ___________ (mėn.).
3. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 20 ____ m. __________________ d. išduotas leidimas
plėtoti energijos gamybos pajėgumus Nr. ____________.
4. Operatoriaus 20 ____ m. __________________ d. išduotos prijungimo sąlygos Nr. ______ (pildoma,
jei tokį dokumentą pareiškėjas turi).
5. Operatoriaus 20 ____ m. __________________ d. raštą Nr. ______, kuriuo operatorius suderino
elektrinės įrengimo ir prijungimo prie esamų elektros tinklų techninį projektą (pildoma, jei tokį
dokumentą pareiškėjas turi).
6. Gamintojo rekvizitai: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, tel. Nr., faksas Nr.,
atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas, PVM mokėtojo kodas. Gamintojo atstovo,
pasirašysiančio ketinimų protokolą, vardas, pavardė, pareigos.
PRIEDAI:
1. _________________________ savivaldybės (nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir
įrengti elektrinę, pavadinimą) administracijos patvirtinimas, kad Prašymo 1 punkte nurodytos galios ir
tipo elektrinės statyba pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus yra galima.
2. Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo
reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines (dokumentas pateikiamas, jei
planuojama statyti vėjo elektrines).
3. Įgaliojimas pasirašyti ketinimų protokolą.
4. Kita informacija.
_____________________
(parašas)

__________________________________
(vardas, pavardė)
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Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
4 priedas

ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLŲ
KETINIMŲ PROTOKOLO, PASIRAŠOMO SU GAMINTOJU SIEKIANČIU DALYVAUTI SKATINIMO
KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONE,
TIPINĖ FORMA
20__ m. ____________mėn. ______ d., Nr.
Vilnius
Šis Elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros skirstymo tinklų (toliau — elektros
tinklų) ketinimų protokolas (toliau — Protokolas) yra sudarytas tarp elektros skirstymo sistemos
operatoriaus AB Energijos skirstymo operatorius, registruota buveinė Aguonų g. 24, Vilnius, 03212,
juridinio
asmens
kodas
304151376
(toliau
—
Operatorius),
atstovaujamo
_____________________________________________________________________________
(v.,
pavardė, pareigos)
ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo _____________________________ (įmonės
pavadinimas), buveinė ___________________________________________ (adresas), įmonės kodas
_____________________ toliau — Gamintojas), atstovaujamo
(v.,
pavardė, pareigos).
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), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau —
Elektros energetikos įstatymas).
1. Ketinimų dalykas.
1.1. Gamintojas, turintis galiojančias išankstines prijungimo sąlygas Nr._______, išduotas 20___ m.
____________ d. įsipareigoja parengti savo elektros gamybos įrenginius (toliau — Elektrinę) prijungti prie
elektros tinklų, o Operatorius — prijungti šio Gamintojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų pagal
Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Gamintojo parengtus elektros tinklų dalies (prijungimo) ir
Elektrinės dalies, atitinkamai Operatoriaus suderintą ir patikrintą, techninius projektus, sudarant Elektrinės
prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau — Sutartis) 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 Elektrinę, elektros energijos
gamybai naudojančius _______________________________________ (nurodoma naudojamų
energijos išteklių rūšis, elektrinės tipas), adresu _____________________________________________
(nurodoma vietovė, kur Gamintojas planuoja statyti elektros gamybos įrenginius), prijungiant prie
Operatoriaus
elektros
tinklų
________________________________________________________________________ (nurodoma
galiojančiose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė,
jei reikalinga ir tinklų plėtra) baigti savo elektros gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinės
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) pateikti reikalingus dokumentus
leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas
terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas elektros energetikos
įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.
2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Gamintojui dalyvaujančiam
Komisijos paskelbtame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (toliau – aukcionas), elektros tinklų galią ir
pralaidumus 2.1. papunktyje nurodytai galiai prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos.
2.3. Gamintojas įsipareigoja:
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2.3.1. Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Valstybinei kainų ir
energetikos kontrolės komisijai ( toliau – Komisija) prašymą dalyvauti aukcione.
2.3.2. Per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Komisijos nutarimu dienos kreiptis į Inspekciją
dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti.
2.4. Operatorius įsipareigoja per 1 mėnesį nuo su Operatoriumi suderinto prijungimo prie elektros tinklų
dalies techninio projekto, parengto pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, pateikimo dienos
(laikant, kad suderinto techninio projekto pateikimo diena yra Operatoriaus patvirtinimo, kad techninis
projektas suderintas, diena), parengti Sutarties projektą ir pateikti jį pasirašyti Gamintojui.
2.5. Gamintojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 1 mėnesį nuo Operatoriaus pateikto Sutarties projekto,
atitinkančio Operatoriaus suderintą techninį projektą.
2.6. Gamintojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas faktines Elektrinės prijungimo prie
elektros tinklų išlaidas, lygias rangovo laimėjusio Operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl Gamintojo
Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų faktinei kainai.
2.7. Jeigu Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo
tašką nei paskyrė Elektros tinklų operatorius, ir dėl to padidėja elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
sąnaudos, Gamintojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas.
2.8. Jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra, kaip nurodyta
Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje, paskiria Gamintojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių
išteklių, ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, Operatorius
įsipareigoja padengti visas pagrįstas Gamintojo, elektros energijos gamybai naudojančio atsinaujinančių
išteklių energiją, dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas.
2.9. Operatorius įsipareigoja prijungti Elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos
elektros energijos persiuntimą per ____________ mėnesius nuo (terminas negali būti ilgesnis už Įstatymo
14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus) Sutarties sudarymo. Elektrinės prijungimo prie elektros
tinklų terminas gali būti pratęstas:
2.9.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Gamintojo Elektrinės
technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros
tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju
Elektrinės, naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų terminas
negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. 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;
2.9.2. terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Gamintojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.
2.10. Gamintojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą,
kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje, įsipareigoja Operatoriui padidinti
Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti
Elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW ir laikotarpio, kuriam norima pratęsti šio leidimo
galiojimo terminą, trukmės, išreikštos metais.
2.11. Gamintojas įsipareigoja, per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją.
2.12. Gamintojas įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti
Operatoriui _____________________ eurų dydžio Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą,
garantuojantį Operatoriui Gamintojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytosios įrengtosios
galios Elektrinę ir kuris galioja vienu mėnesiu ilgiau, nei Protokolas. Gamintojas prievolių įvykdymo
užtikrinimą pateiks šiuo būdu:
2.12.1. banko garantija arba banko laidavimas, suteikta banko kuriam (arba kurį valdančiam subjektui,
turinčiam ne mažiau kaip 50% to banko akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio
skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo
agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“;
2.13. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo panaudojimo sąlygos:
2.13.1 Kai Gamintojas užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos
įstatyme nustatyta tvarka ir Gamintojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas
leidimas gaminti elektros energiją, Operatorius, gavęs Gamintojo prašymą ne vėliau kaip per 7
kalendorines dienas, atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį
Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal
Protokolą pasibaigia.
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2.13.2. Jeigu Gamintojas, dalyvaujantis Atsinaujinančių išteklių aukcione, nelaimi šio aukciono arba nuo
aukciono dokumentų derinimo pradžios iki pasiūlymų dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių
išteklių kainos priedo (toliau – kainos priedas) vertinimo pabaigos atsisako jame dalyvauti, Operatorius,
gavęs Gamintojo prašymą, atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina
jį visa apimtimi Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir
pareigos pagal Protokolą pasibaigia.
2.13.3. Visu Protokolo 2.12 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Operatorius
pasinaudoja tuo atveju, jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti
ar įrengti Protokole nurodytos įrengtosios galios elektrinę, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai
neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar)
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. Tais atvejais, kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Gamintojas pateikia
Elektros tinklų operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame punkte nurodytos aplinkybės, o
Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo
grąžinimo;
2.13.4. Jeigu Gamintojas nutraukia Protokolą, 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 Gamintojas nutraukia Protokolą, išreikšto dienomis.
2.13.5. Jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį,
įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato mažesnės galios Elektrinę, negu buvo įsipareigojęs šiame
Protokole, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai
neįvykdytiems įsipareigojimams.
2.14. Gamintojas įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos
7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą Elektrinės
statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Gamintojo įsipareigojimų vykdymą.
3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.
3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai 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. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros įrenginių pajėgumų
plėtros bei gamybos veikla, jo statoma Elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės
aktų reikalavimų.
3.4. Gamintojui yra žinoma, jog Gamintojo Sutartis, remiantis Įstatymo nuostatomis, bus sudaroma
tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis,
kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Gamintojo reikalavimus ir
techninius pajėgumus.
3.5. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas _________________________ savivaldybės
(nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti Elektrinę, pavadinimą) administracijos
patvirtinimas, kad Protokolo 2.1. punkte nurodytos galios ir tipo Elektrinės statyba pagal galiojančius
teritorijų planavimo dokumentus yra galima (prie Protokolo pridedamas _______________ savivaldybės
administracijos patvirtinimas).
3.6. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose,
atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo
elektrines.1
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. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo
pabaigos.
4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai, ir ši pareiga galioja neterminuotai.

1

punktas taikomas, kai planuojama statyti vėjo elektrines.
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5. Protokolo galiojimas.
5.1. Protokolas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja Gamintojui išduotas
leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti, esant bent vienai iš sąlygų:
5.2.1. per 10 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos Elektros tinklų operatoriui nepateikia
Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo;
5.2.2. pasirašęs Protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Komisiją su prašymu dalyvauti
organizuojamame aukcione arba į Inspekciją su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos
gamybos pajėgumus;
5.2.3. nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos
atsisako dalyvauti aukcione;
5.2.4. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus išdavimo;
5.2.5. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
5.2.6. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
galiojimo pabaigos Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos nepateikia prašymo ir
tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
galiojimą, išskyrus atvejus, kai leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas
nepratęsiamas dėl valstybės ar savivaldybių institucijų, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos
aplinkybių;
5.2.7. teisės aktuose ir (ar) Protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi elektrinės
prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties;
5.2.8. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;
5.2.9. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau Gamintojo planuojamos statyti ar
įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;
5.2.10. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau per 3 darbo dienų nuo aukciono
laimėtojų patvirtinimo Komisijos nutarimu dienos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų
galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti Protokolą pateikė
asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos 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;
5.2.11. užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Lietuvos Respublikos statybos
įstatyme nustatyta tvarka ir elektros energijos gamintojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją.
5.3. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimui ir Operatoriaus ir Gamintojo, dalyvavusio aukcione,
pasirašytam Protokolui netekus galios dėl Protokolo 5.2.2, ir 5.2.4−5.2.7 papunkčiuose nurodytų
aplinkybių, Operatorius pasinaudoja asmens pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, kaip nurodyta
Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 4 dalyje.
6. Šalių atsakomybė.
6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
6.2. Pasibaigus Sutarties ar Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Gamintojui
netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Gamintojo įrenginius.
6.3. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus
pagrįstus tiesioginius nuostolius.
6.4. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti
tiesioginių nuostolių atlyginimo.
6.5. Gamintojas atsako už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimą, t. y. teisės aktų
nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą
bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.
7. Kitos sąlygos.
7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio
bei jo priedų, jei tokių yra.
7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas
nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės
aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.
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7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai
pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys
susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.
7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
7.5. Prie šio Protokolo pridedami priedai:

Šalių rekvizitai ir parašai:
Elektros tinklų operatorius:
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Gamintojas:
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Elektros energijos gamintojų
pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
5 priedas

ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLŲ
KETINIMŲ PROTOKOLO, PASIRAŠOMO SU GAMINTOJU NESIEKIANČIU DALYVAUTI
SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONE,
TIPINĖ FORMA
20___ m. __________________ d.
Vilnius

Šis Elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros skirstymo tinklų (toliau — elektros
tinklų) ketinimų protokolas (toliau — Protokolas) yra sudarytas tarp elektros skirstymo sistemos
operatoriaus AB Energijos skirstymo operatorius, registruota buveinė Aguonų g. 24, Vilnius, 03212,
juridinio asmens kodas 304151376 (toliau — Operatorius), atstovaujamo Tinklų vystymo tarnybos
direktoriaus Ovidijaus Martinonio veikiančio pagal 2019 m. birželio 5 d. generalinio direktoriaus įsakymą
Nr. 19ITA-123 ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo AB Umega Group , buveinė
įmonės
kodas
_____________________
toliau
—
Gamintojas),
atstovaujamo
(v., pavardė, pareigos).
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), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau —
Elektros energetikos įstatymas).
1. Ketinimų dalykas.
1.1. Gamintojas, turintis galiojančias išankstines prijungimo sąlygas Nr._______, išduotas 20___ m.
____________ d. įsipareigoja parengti savo elektros gamybos įrenginius (toliau — Elektrinę) prijungti prie
elektros tinklų, o Operatorius — prijungti šio Gamintojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų pagal
Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Gamintojo parengtus elektros tinklų dalies (prijungimo) ir
Elektrinės dalies, atitinkamai Operatoriaus suderintą ir patikrintą, techninius projektus, sudarant Elektrinės
prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau — Sutartis) 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 Elektrinę, elektros energijos
gamybai naudojančius _______________________________________ (nurodoma naudojamų
energijos išteklių rūšis, elektrinės tipas), adresu _____________________________________________
(nurodoma vietovė, kur Gamintojas planuoja statyti elektros gamybos įrenginius), prijungiant prie
Operatoriaus
elektros
tinklų
________________________________________________________________________ (nurodoma
galiojančiose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė,
jei reikalinga ir tinklų plėtra) baigti savo elektros gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinės
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) pateikti reikalingus dokumentus
leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas
terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas elektros energetikos
įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.
2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Gamintojui nedalyvaujančiam
skatinimo kvotų aukcione, elektros tinklų galią ir pralaidumus 2.1. papunktyje nurodytai galiai prijungti iki
Protokolo galiojimo pabaigos.
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2.3. Gamintojas įsipareigoja per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Inspekcijai prašymą
išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
2.4. Gamintojas įsipareigoja Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus.
2.5. Operatorius įsipareigoja per 1 mėnesį nuo su Operatoriumi suderinto prijungimo prie elektros tinklų
dalies techninio projekto, parengto pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, pateikimo dienos
(laikant, kad suderinto techninio projekto pateikimo diena yra Operatoriaus patvirtinimo, kad techninis
projektas suderintas, diena), parengti Sutarties projektą ir pateikti jį pasirašyti Gamintojui.
2.6. Gamintojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 1 mėnesį nuo Operatoriaus pateikto Sutarties projekto,
atitinkančio Operatoriaus suderintą techninį projektą.
2.7. Gamintojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas faktines Elektrinės prijungimo prie
elektros tinklų išlaidas, lygias rangovo laimėjusio Operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl Gamintojo
Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų faktinei kainai.
2.8. Jeigu Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo
tašką nei paskyrė Elektros tinklų operatorius, ir dėl to padidėja elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
sąnaudos, Gamintojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas.
2.9. Jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra, kaip nurodyta
Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje, paskiria Gamintojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių
išteklių, ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, Operatorius
įsipareigoja padengti visas pagrįstas Gamintojo, elektros energijos gamybai naudojančio atsinaujinančių
išteklių energiją, dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas.
2.10. Operatorius įsipareigoja prijungti Elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos
elektros energijos persiuntimą per ____________ mėnesius nuo (terminas negali būti ilgesnis už Įstatymo
14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus) Sutarties sudarymo. Elektrinės prijungimo prie elektros
tinklų terminas gali būti pratęstas:
2.10.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Gamintojo Elektrinės
technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros
tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju
Elektrinės, naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų terminas
negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. 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;
2.10.2. terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Gamintojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.
2.11. Gamintojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą,
kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje, įsipareigoja Operatoriui padidinti
Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti
Elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW ir laikotarpio, kuriam norima pratęsti šio leidimo
galiojimo terminą, trukmės, išreikštos metais.
2.12. Gamintojas įsipareigoja, per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją.
2.13. Gamintojas įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti
Operatoriui _____________________ eurų dydžio Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą,
garantuojantį Operatoriui Gamintojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytosios įrengtosios
galios Elektrinę ir kuris galioja vienu mėnesiu ilgiau, nei Protokolas. Gamintojas prievolių įvykdymo
užtikrinimą pateiks šiuo būdu:
2.13.1. banko garantija arba banko laidavimas, suteikta banko kuriam (arba kurį valdančiam subjektui,
turinčiam ne mažiau kaip 50% to banko akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio
skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo
agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“;
2.14. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo panaudojimo sąlygos:
2.14.1 Kai Gamintojas užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos
įstatyme nustatyta tvarka ir Gamintojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas
leidimas gaminti elektros energiją, Operatorius, gavęs Gamintojo prašymą ne vėliau kaip per 7
kalendorines dienas, atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį
Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal
Protokolą pasibaigia.
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2.14.2. Visu Protokolo 2.13 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Operatorius
pasinaudoja tuo atveju, jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti
ar įrengti Protokole nurodytos įrengtosios galios elektrinę, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai
neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar)
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. Tais atvejais, kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Gamintojas pateikia
Elektros tinklų operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame punkte nurodytos aplinkybės, o
Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo
grąžinimo;
2.14.3. Jeigu Gamintojas nutraukia Protokolą, 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 Gamintojas nutraukia Protokolą, išreikšto dienomis.
2.14.4. Jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį,
įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato mažesnės galios Elektrinę, negu buvo įsipareigojęs šiame
Protokole, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai
neįvykdytiems įsipareigojimams.
2.15. Gamintojas įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos
7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą Elektrinės
statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Gamintojo įsipareigojimų vykdymą.
3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.
3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai 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. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros įrenginių pajėgumų
plėtros bei gamybos veikla, jo statoma Elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės
aktų reikalavimų.
3.4. Gamintojui yra žinoma, jog Gamintojo Sutartis, remiantis Įstatymo nuostatomis, bus sudaroma
tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis,
kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Gamintojo reikalavimus ir
techninius pajėgumus.
3.5. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas _________________________ savivaldybės
(nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti Elektrinę, pavadinimą) administracijos
patvirtinimas, kad Protokolo 2.1. punkte nurodytos galios ir tipo Elektrinės statyba pagal galiojančius
teritorijų planavimo dokumentus yra galima (prie Protokolo pridedamas _______________ savivaldybės
administracijos patvirtinimas).
3.6. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose,
atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo
elektrines.2
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. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo
pabaigos.
4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai, ir ši pareiga galioja neterminuotai.
5. Protokolo galiojimas.
5.1. Protokolas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja Gamintojui išduotas
leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti, esant bent vienai iš sąlygų:

2

punktas taikomas, kai planuojama statyti vėjo elektrines.
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5.2.1. Gamintojas per 10 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos nepateikia Gamintojo
prievolių įvykdymo užtikrinimo;
5.2.2. Gamintojui nutraukus Protokolą:
5.2.2.1. pateikus prašymą nutraukti Protokolą;
5.2.2.2. neįvykdžius bent vieno iš Protokolo 2.4, 2.6, 2.7 punktuose prisiimto įsipareigojimo ir dėl to
netekus elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo;
5.2.3. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir Gamintojui
per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos
gamybos pajėgumus išdavimo dienos, nepateikus Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos
gamybos pajėgumus kopijos;
5.2.4. Gamintojui užbaigus Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gavus leidimą gaminti elektros energiją;
6. Šalių atsakomybė.
6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
6.2. Pasibaigus Sutarties ar Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Gamintojui
netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Gamintojo įrenginius.
6.3. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus
pagrįstus tiesioginius nuostolius.
6.4. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti
tiesioginių nuostolių atlyginimo.
6.5. Gamintojas atsako už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimą, t. y. teisės aktų
nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą
bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.
7. Kitos sąlygos.
7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio
bei jo priedų, jei tokių yra.
7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas
nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės
aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.
7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai
pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys
susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.
7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
7.5. Prie šio Protokolo pridedami priedai:
(kitos Šalių sutartos sąlygos)

Šalių rekvizitai ir parašai:

Operatorius:

Gamintojas:
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Elektros energijos gamintojų
pasinaudojimo
elektros tinklais tvarkos aprašo
6 priedas

ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLŲ
KETINIMŲ PROTOKOLO,
PASIRAŠOMO SU GAMINTOJU NESIEKIANČIU DALYVAUTI SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO
AUKCIONE
IR TURINČIU GALIOJANTĮ LEIDIMĄ PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS,
TIPINĖ FORMA3
20___ m. __________________ d.
Vilnius

Šis Elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros skirstymo tinklų (toliau — elektros
tinklų) ketinimų protokolas (toliau — Protokolas) yra sudarytas tarp elektros skirstymo sistemos
operatoriaus AB Energijos skirstymo operatorius, registruota buveinė Aguonų g. 24, Vilnius, 03212,
juridinio
asmens
kodas
304151376
(toliau
—
Operatorius),
atstovaujamo
_____________________________________________________________________________
(v.,
pavardė, pareigos)
ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo _____________________________ (įmonės
pavadinimas), buveinė ___________________________________________ (adresas), įmonės kodas
_____________________ toliau — Gamintojas), atstovaujamo
(v.,
pavardė, pareigos).
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), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau —
Elektros energetikos įstatymas).
1. Ketinimų dalykas.
1.1. Gamintojas, turintis galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr._______,
išduotą 20___ m. ____________ d. įsipareigoja parengti savo elektros gamybos įrenginius (toliau —
Elektrinę) prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius — prijungti šio Gamintojo Elektrinę prie savo valdomų
elektros tinklų pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Gamintojo parengtus elektros tinklų dalies
(prijungimo) ir Elektrinės dalies, atitinkamai Operatoriaus suderintą ir patikrintą, techninius projektus,
sudarant Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau — Sutartis) 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 Elektrinę, elektros energijos
gamybai naudojančius _______________________________________ (nurodoma naudojamų
energijos išteklių rūšis, elektrinės tipas), adresu _____________________________________________
(nurodoma vietovė, kur Gamintojas planuoja statyti elektros gamybos įrenginius), prijungiant prie
Operatoriaus
elektros
tinklų
________________________________________________________________________ (nurodoma
galiojančiose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė,
jei reikalinga ir tinklų plėtra) baigti savo elektros gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinės
3
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energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) pateikti reikalingus dokumentus
leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas
terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas elektros energetikos
įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.
2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Gamintojui nedalyvaujančiam
skatinimo kvotų aukcione, elektros tinklų galią ir pralaidumus 2.1. papunktyje nurodytai galiai prijungti iki
Protokolo galiojimo pabaigos.
2.3. Operatorius įsipareigoja per 1 mėnesį nuo su Operatoriumi suderinto prijungimo prie elektros tinklų
dalies techninio projekto, parengto pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, pateikimo dienos
(laikant, kad suderinto techninio projekto pateikimo diena yra Operatoriaus patvirtinimo, kad techninis
projektas suderintas, diena), parengti Sutarties projektą ir pateikti jį pasirašyti Gamintojui.
2.4. Gamintojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 1 mėnesį nuo Operatoriaus pateikto Sutarties projekto,
atitinkančio Operatoriaus suderintą techninį projektą.
2.5. Gamintojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas faktines Elektrinės prijungimo prie
elektros tinklų išlaidas, lygias rangovo laimėjusio Operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl Gamintojo
Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų faktinei kainai.
2.6. Jeigu Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo
tašką nei paskyrė Elektros tinklų operatorius, ir dėl to padidėja elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
sąnaudos, Gamintojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas.
2.7. Jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra, kaip nurodyta
Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje, paskiria Gamintojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių
išteklių, ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, Operatorius
įsipareigoja padengti visas pagrįstas Gamintojo, elektros energijos gamybai naudojančio atsinaujinančių
išteklių energiją, dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas.
2.8. Operatorius įsipareigoja prijungti Elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos
elektros energijos persiuntimą per ____________ mėnesius nuo (terminas negali būti ilgesnis už Įstatymo
14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus) Sutarties sudarymo. Elektrinės prijungimo prie elektros
tinklų terminas gali būti pratęstas:
2.8.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Gamintojo Elektrinės
technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros
tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju
Elektrinės, naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų terminas
negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui. 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;
2.8.2. terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Gamintojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.
2.9. Gamintojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą,
kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje, įsipareigoja Operatoriui padidinti
Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti
Elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 15 eurų už 1 kW ir laikotarpio, kuriam norima pratęsti šio leidimo
galiojimo terminą, trukmės, išreikštos metais.
2.10. Gamintojas įsipareigoja, per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją.
2.11. Gamintojas įsipareigoja per 10 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti
Operatoriui _____________________ eurų dydžio Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą,
garantuojantį Operatoriui Gamintojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytosios įrengtosios
galios Elektrinę ir kuris galioja vienu mėnesiu ilgiau, nei Protokolas. Gamintojas prievolių įvykdymo
užtikrinimą pateiks šiuo būdu:
2.11.1. banko garantija arba banko laidavimas, suteikta banko kuriam (arba kurį valdančiam subjektui,
turinčiam ne mažiau kaip 50% to banko akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio
skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo
agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“;
2.12. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo panaudojimo sąlygos:
2.12.1 Kai Gamintojas užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos
įstatyme nustatyta tvarka ir Gamintojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas
leidimas gaminti elektros energiją, Operatorius, gavęs Gamintojo prašymą ne vėliau kaip per 7
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kalendorines dienas, atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį
Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal
Protokolą pasibaigia.
2.12.2. Visu Protokolo 2.11 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Operatorius
pasinaudoja tuo atveju, jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti
ar įrengti Protokole nurodytos įrengtosios galios elektrinę, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai
neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar)
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. Tais atvejais, kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Gamintojas pateikia
Elektros tinklų operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame punkte nurodytos aplinkybės, o
Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo
grąžinimo;
2.12.3. Jeigu Gamintojas nutraukia Protokolą, 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 Gamintojas nutraukia Protokolą, išreikšto dienomis.
2.12.4. Jeigu Gamintojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį,
įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato mažesnės galios Elektrinę, negu buvo įsipareigojęs šiame
Protokole, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai
neįvykdytiems įsipareigojimams.
2.13. Gamintojas įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos
7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą Elektrinės
statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Gamintojo įsipareigojimų vykdymą.
3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.
3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai 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. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros įrenginių pajėgumų
plėtros bei gamybos veikla, jo statoma Elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės
aktų reikalavimų.
3.4. Gamintojui yra žinoma, jog Gamintojo Sutartis, remiantis Įstatymo nuostatomis, bus sudaroma
tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis,
kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Gamintojo reikalavimus ir
techninius pajėgumus.
3.5. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas _________________________ savivaldybės
(nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti Elektrinę, pavadinimą) administracijos
patvirtinimas, kad Protokolo 2.1. punkte nurodytos galios ir tipo Elektrinės statyba pagal galiojančius
teritorijų planavimo dokumentus yra galima (prie Protokolo pridedamas _______________ savivaldybės
administracijos patvirtinimas).
3.6. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose,
atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo
elektrines.4
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. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo
pabaigos.
4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai, ir ši pareiga galioja neterminuotai.
5. Protokolo galiojimas.
5.1. Protokolas galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei galioja Gamintojui išduotas
leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

4

punktas taikomas, kai planuojama statyti vėjo elektrines.
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5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti, esant bent vienai iš sąlygų:
5.2.1. per 10 kalendorinių dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos Elektros tinklų operatoriui nepateikia
Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo;
5.2.2. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
galiojimo pabaigos Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos nepateikia prašymo ir
tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
galiojimą, išskyrus atvejus, kai leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas
nepratęsiamas dėl valstybės ar savivaldybių institucijų, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos
aplinkybių;
5.2.3. teisės aktuose ir (ar) Protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi elektrinės
prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties;
5.2.4. užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Lietuvos Respublikos statybos
įstatyme nustatyta tvarka ir Gamintojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją;
6. Šalių atsakomybė.
6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
6.2. Pasibaigus Sutarties ar Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Gamintojui
netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Gamintojo įrenginius.
6.3. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus
pagrįstus tiesioginius nuostolius.
6.4. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti
tiesioginių nuostolių atlyginimo.
7. Kitos sąlygos.
7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio
bei jo priedų, jei tokių yra.
7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas
nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės
aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.
7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai
pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys
susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.
7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
7.5. Prie šio Protokolo pridedami priedai:

Šalių rekvizitai ir parašai:

Operatorius:

Gamintojas:

