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DĖL PASINAUDOJIMO ELEKTROS PERDAVIMO TINKLAIS TVARKOS APRAŠO
PROJEKTO DERINIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) išnagrinėjusi
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) pateiktą perdavimo tinklų
operatoriaus AB „Litgrid“ parengtą Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo
tinklais tvarkos aprašo projektą (toliau – Aprašo projektas), teikia šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Dėl 2 punkto.
1.1. Atkreipiame dėmesį, kad Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-289 „Dėl Teisės
aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 6.5 papunktyje nurodoma, kad įstatymuose
apibrėžtos sąvokos neturi būti apibrėžiamos įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
Atsižvelgiant į tai, manome, kad Aprašo projekto 2 punkte minimos sąvokos „aukcionas“,
„ketinimų protokolas“, „leidimas plėtoti gamybos pajėgumus“, „prievolių įvykdymo užtikrinimas“
papildomai neturėtų būti apibrėžiamos.
1.2. Apibrėžiant „prijungimo sąlygas“ yra nurodoma, kad ši sąvoka atitinka Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme numatytą Prisijungimo sąlygų sąvoką. Atkreipiame dėmesį, kad
Statybos įstatymo 2 straipsnio 44 dalyje yra pateikiamas Prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar
susisiekimo komunikacijų sąlygos (toliau – prisijungimo sąlygos) terminas, kuris yra apibrėžiamas
kaip statinio, žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie
kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygos, jeigu jos
nenustatytos teritorijų planavimo dokumentuose. Siekiant aiškumo, tuo atveju, jei Aprašo projekte
nurodyto prijungimo sąlygų termino apibrėžimas atitinka Statybos įstatyme nurodyto Prisijungimo
prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygų termino apibrėžimą, siūlome naujai šio
termino Aprašo projekte neapibrėžti.
1.3. Siekiant teisės aktų suderinamumo, visame apraše bei jo prieduose siūlome naudoti
tokius terminų pavadinimus, kurie yra naudojami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme,
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – EE įstatymas), Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir kituose teisės aktuose (pvz.:
vietoje aukcionas rašyti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas ir, esant poreikiui, nurodyti
trumpąjį terminą – aukcionas).
2. Dėl 5 punkto.
2.1. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 211 straipsniu įstatymo
(toliau – Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas) 2 punkte išdėstytuose EE įstatymo 22
straipsnio 9 dalies 4 ir 5 punktuose nurodomas įpareigojimas operatoriams parengti elektrinės
prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutarties projektą po to, kai techninis projektas yra
suderintas, manome, kad Aprašo projekto 5.11 papunktyje nurodytas etapas, kada operatorius

2
pritaria gamintojo elektrinės dalies techniniam projektui, turėtų eiti prieš 5.10 papunktyje nurodytą
etapą - prijungimo paslaugos sutarties sudarymo etapą.
2.2. Atsižvelgiant į Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 punkte išdėstyto
EE įstatymas 6 punkto nuostatą, įpareigojančią gamintoją po prijungimo sutarties įvykdymo
apmokėti elektrinės prijungimo išlaidas, siūlome Aprašo projekto 5 punkte nurodytus etapus
papildyti ir šiuo, atsiskaitymo už elektrinės prijungimą prie elektros tinklų, etapu.
2.3. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d.
įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie
elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prijungimo aprašas), 40 punkte nurodoma, kad
operatorius prijungia gamintojo elektros įrenginius prie elektros tinklų nuolatiniam darbui, kai
gamintojas gauna galutinę Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau – Inspekcija) išduotą Elektros
įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, liudijančią apie gamintojui nuosavybės teise
priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktį
teisės aktų reikalavimams ir kai yra įvykdyti visi kiti Prijungimo aprašo 35 punkte nustatyti
reikalavimai. Atitinkamai manome, kad minėti etapai turėtų būti papildyti etapu, kuriame gaunama
galutinė Inspekcijos Elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma.
3. Dėl 6 punkto. Iš pateikto aprašymo nėra aišku, kokiems gamintojams taikomi Aprašo
projekto 6 punkte nurodyti etapai. Siūlome patikslinti šį punktą, aiškiai numatant, kokiems
gamintojams taikomi šiame punkte nurodyti etapai.
4. Dėl 8 punkto. Iš Aprašo projekto 8 punkte prašomos pateikti informacijos ir Aprašo
projekto 1 priede prašomos nurodyti informacijos nėra aišku, ar Aprašo projekto
8.1–8.5 papunkčiuose nurodoma informacija turi būti teikiama, nurodant ją prašyme (1 priedas), ar
8.1–8.5 papunkčiuose nurodyta informacija turėtų būti teikiama kaip atskiri dokumentai kartu su
prašymu. Atkreipiame dėmesį, kad Aprašo projekto 1 priede nurodytame prašyme jau yra prašoma
pateikti Aprašo projekto 8 punkte nurodytą informaciją, todėl siūlome įvertinti Aprašo projekto
8.1–8.5 papunkčiuose nurodomos informacijos įtvirtinimo Aprašo projekte reikalingumą, arba
patikslinti, kad tai skirtingi dokumentai, kuriuos gamintojas privalo pateikti kartu su prašymu. Šiuo
aspektu siūlome įvertinti ir Aprašo projekto 17 punktą.
5. Dėl 18 punkto.
5.1. Siekiant aiškumo, siūlome aiškiai nurodyti, kad Aprašo projekto 18.1 papunktyje yra
nurodomi gamintojai, kurie yra pasirašę ketinimų protokolą, tačiau nėra pateikę prievolių įvykdymo
užtikrinimo.
5.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20 1, 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo
631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo (toliau – Atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas) 14 straipsnio 8 dalimi ir Elektros energetikos
įstatymo pakeitimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi visi gamintojai, su elektros tinklų operatoriumi
nesudarę elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutarties, privalės pasirašyti elektros
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolą (toliau – ketinimų protokolas). Taip
pat, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnyje išdėstytoje EE
įstatymo 211 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad ketinimų protokolas galioja tiek, kiek galioja
leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (toliau – leidimas plėtoti). Atsižvelgiant į tai,
siūlome įvertinti, ar Aprašo projekto 18.4 ir 18.5 papunkčiuose siūlomi įvertinti aspektai nebus
dvigubai įvertinti, įvertinus Aprašo projekto 18.1 ir 18.2 nurodytus aspektus, kai gamintojas turi
pasirašęs ketinimų protokolą ir jam yra išduotos elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų
prijungimo sąlygos arba yra sudaryta elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis.
6. Dėl 20 punkto. Atkreipiame dėmesį, kad Elektros energetikos įstatymo pakeitimo
įstatymo 4 straipsnyje išdėstytoje EE įstatymo 22 straipsnio 9 dalyje operatoriui suteikta teisė per
30 kalendorinių dienų pasirašyti ketinimų protokolą, todėl siūlome įvertinti, ar Aprašo projekto
20 punkte nustatytas terminas nėra per trumpas.
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7. Dėl 21 punkto. Atkreipiame dėmesį, kad teisės aktai nenustato termino, per kurį
gamintojas privalo pasirašyti ketinimų protokolą.
8. Dėl 22 punkto. Siūlome įvertinti šiame punkte nurodytos nuorodos į Aprašo projekto
26 punktą, kuriame numatytos ketinimų protokolo negaliojimo sąlygos, tikslingumą.
9. Dėl 24 punkto. Atkreipiame dėmesį, kad Elektros energetikos įstatymo pakeitimo
įstatymo 4 straipsnyje išdėstytame EE įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 3 punkte nurodoma, kad
gamintojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos
kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl dalyvavimo skatinimo kvotų
paskirstymo aukcione (toliau – aukcionas), o Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
pakeitimo įstatymo 10 straipsnyje išdėstytoje Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad
aukcionai organizuojami elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo tvarkaraštyje (toliau – tvarkaraštis) nustatytais terminais. Atsižvelgiant į tai, kad
aukcionų pradžia bus nurodoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame 3 metų
tvarkaraštyje, siūlome vietoje „artimiausio aukciono“ palikti galimybę įrašyti konkrečią aukciono
datą, atsižvelgiant į tvarkaraštyje nustatytą aukciono pradžią. Šiuo aspektu siūlome įvertinti ir
Aprašo projekto 17.2 papunktį, 2 priedo 3 punktą, 5 priedo 1.1 papunktį.
10. Dėl 26 punkto.
10.1. Atsižvelgiant į tai, kad dalis Aprašo projekto 26–28 punktuose išdėstytų nuostatų
kartojasi, siekiant aiškumo, siūlome įvertinti galimybę apjungti šias nuostatas atsižvelgiant į
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 382 „Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau –
Skatinimo tvarkos aprašas), 38 punkte nurodytas sąlygas, kurioms esant elektros tinklų galia ir
pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas netenka galios, o operatorius netenka prievolės
prijungti gamintojo elektrinę.
10.2. Skatinimo tvarkos aprašo 34.2 papunktyje nurodoma, kad gamintojas, nelaimėjęs
aukciono, privalo per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos kreiptis dėl
elektros tinklų galios ir pralaidumų suteikimo. Atitinkamai, siūlome patikslinti Aprašo projekto
26.2, 28.4, 34.1 papunkčius, 46 punktą, 5 priedo 2.4.3. 2.16.3, 5.2.2 ir 5.2.3 papunkčius.
10.3. Siekiant aiškumo, siūlome Aprašo projekto 26.2 ir 34.2 papunkčiuose ir 5 priedo
5.2.3 papunktyje nuodyti sąlygas, arba pateikt nuorodą į Skatinimo tvarkos aprašo 34 punktą,
kuriame nurodomos sąlygos, kada operatorius nesuteikia aukcionui rezervuotų elektros tinklų galios
ir pralaidumų.
10.4. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose
Energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos
sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės)
nurodoma, kad prašymą pratęsti leidimo galiojimą ir tokį prašymą pagrindžiančius dokumentus
leidimo turėtojas pateikia Inspekcijai ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo
galiojimo pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad ketinimų protokolo galiojimas yra tiesiogiai susietas su
leidimo plėtoti galiojimo terminu, manome, kad ketinimų protokolas turėtų netekti galios ne tada,
kai gamintojas nepateikia operatoriui pratęsto leidimo plėtoti, o tada, kai gamintojas nesikreipia dėl
jo pratęsimo teisės aktų nustatyta tvarka.
Taip pat Skatinimo tvarkos aprašo 38.6 papunktyje, Elektros gamybos įrenginių prijungimo
prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos, patvirtintos Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 26 d. nutarimu „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. O3-163 „Dėl Elektros gamybos
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“
pakeitimo“, 2.16.6 papunktyje nurodoma, kad elektros tinklų galia ir pralaidumų rezervavimas ir
ketinimų protokolas netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti gamintojo elektrinę,
kai gamintojas ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti galiojimo pabaigos
Inspekcijai nepateikia prašymo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti
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galiojimą. Atkreipiame dėmesį, kad informacijos, apie pratęsto leidimo plėtoti nepateikimas
operatoriui, nėra numatytas kaip pagrindas, kada tinklų galia ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų
protokolas netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti gamintojo elektrinę.
Atsižvelgiant į tai, siūlome patikslinti Aprašo projekto 26.5, 28.8 papunkčius, 5 priedo 5.2.6
papunktį, 6 priedo 5.2.3 papunktį, 7 priedo 5.2.3 papunktį.
11. Dėl 28.5 papunkčio. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 10 straipsnyje išdėstyta Įstatymo 20 straipsnio 12 dalimi,
aukciono laimėtojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo privalo
kreiptis į Inspekciją dėl leidimo plėtoti išdavimo ir jį gauti, siūlome patikslinti Aprašo projekto
28.5 papunktį ir 5 priedo 2.6 papunktį.
12. Dėl 29.1 papunkčio. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 10 straipsnyje išdėstytu Įstatymo 20 straipsniu, gamintojui
aukcione yra paskiriamas metinis elektros energijos gamybos kiekis. Siekiant aiškumo, siūlome
atitinkamai patikslinti Aprašo projekto 29.1 papunktį, 30 punktą.
13. Dėl 31 ir 32 punktų. Siūlome sujungti šiuos punktus.
14. Dėl 33 punkto. Siekiant aiškumo, siūlome pateikti tikslią nuorodą į EE įstatymo
nuostatas, reglamentuojančias prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžio apskaičiavimą.
15. Dėl 34.3 papunkčio. Atkreipiame dėmesį, kad Skatinimo tvarkos aprašo 38.3
papunktyje ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos keičiamų Skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų nuostatų, patvirtintų 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl
Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ projekto (toliau – Aukciono nuostatų
projektas)1 48.2 papunktyje nustatytas konkretus terminas, iki kada gamintojas turi teisę atsisakyti
dalyvauti aukcione nepatirdamas finansinių pasekmių. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo,
siūlome atitinkamai pakoreguoti Aprašo projekto 34.3 papunktį ir 5 priedo 2.16.2 papunktį.
16. Dėl 41 punkto. Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje
išdėstytame EE įstatymo 2 dalies 351 punkte prievolių įvykdymo užtikrinimas apibrėžiamas kaip
finansinė garantija ar finansinis laidavimas, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų
įstatyme. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 2 straipsnio 6 ir 11 dalyje finansinė
garantija ir finansinis laidavimas siejamas su finansinės įstaigos neatšaukiamu įsipareigojimu.
Atkreipiame dėmesį, kad galiojantys teisės aktai nenumato prievolių įvykdymo užtikrinimo
pateikimo pervedant pinigines lėšas į operatoriaus sąskaitą. Atitinkamai turėtų būti pakoreguotas
Aprašo projekto 40 punktas, 5 priedo 2.3.2 papunktis, 6 priedo 2.3.2 papunktis ir 7 priedo 2.3.2
papunktis numatant, kad prievolių įvykdymo užtikrinimui pateikiami tik banko laidavimas arba
garantija.
17. Dėl 42 punkto. Siūlome patikslinti Aprašo projekto 42 punktą numatant, kad tinklų
operatoriui pasinaudojus gamintojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, pagal gamintojo
pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą tinklų operatoriaus gautos lėšos įvertinamos nustatant
perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą.
18. Dėl 45 punkto. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo
6 straipsnyje išdėstytoje Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatytas elektros energijos iš
atsinaujinančių energijos išteklių gamybos tikslas, kurio bus siekiama iki 2025 metų. Šio tikslo
siekiama organizuojant aukcionus elektros energijos gamybos kiekiui, nurodytam tvarkaraštyje.
Skatinimo tvarkos aprašo 33 punkte ir Aukciono nuostatų projekto 67–70 punktuose nurodoma, kad
aukciono laimėtojais gali būti pripažįstami keli aukciono dalyviai, o likus aukcione skirstomam
kiekiui, jis yra pasiūlomas po potencialaus laimėtojo(-ų) toliau eilėje esantiems dviem aukciono
dalyviams. Tuo atveju, jei vieno aukciono laimėtojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų
ribotų kito aukciono laimėtojo elektrinės galimą prijungimą, vadovaujantis Skatinimo tvarkos
aprašo 32 punktu ir Aukciono nuostatų projekto 71 punktu aukcionui rezervuota elektros tinklų
galia ir pralaidumai, suteikiami atitinkamo aukciono laimėtojams proporcingai jų pateikto elektros
energijos gamybos kiekio pasiūlymams.
1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f0755664335111e98893d5af47354b00?
positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9520a466-2e8c-4a93-9d09-eee63a3cd8a1
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manome, kad netikslinga rezervuotus elektros tinklų
pralaidumus elektrinei prijungti garantuoti tik vienam aukciono laimėtojui, jei pirmojo gamintojo,
ketinančio dalyvauti aukcione, ketinimų protokolo pasirašymo su operatoriumi dieną yra
pakankamas elektros tinklų pralaidumas kelių aukciono laimėtojų elektrinėms prijungti ir sudaryti
ketinimų protokolus dėl pageidaujamos planuojamų pajėgumų prijungimo prie elektros tinklų vietos
pateikia keli gamintojai, ketinantys dalyvauti aukcione. Manome, kad esant galimybei, užtikrinus
elektrinių prijungimą keliems aukciono laimėtojams, būtų užtikrinta, kad tvarkaraštyje nustatyta
kvota bus paskirstyta aukciono metu, taip užtikrinant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
pakeitimo įstatymo 6 straipsnyje išdėstytoje Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyto elektros
energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos tikslo pasiekimą. Siūlome įvertinti neriboti
galimybės rezervuotus pralaidumus visam ketinimų protokole numatytam elektrinės galingumui
prijungti garantuoti keliems aukciono laimėtojams, kai yra pakankamas tinklų pralaidumas.
19. Dėl 46.2 papunkčio. Skatinimo tvarkos aprašo 34.2 papunktyje nurodoma, kad
gamintojui dalyvavusiam aukcione ir jo nelaimėjusiam aukcionui rezervuota tinklų galia ir
pralaidumai suteikiami jei per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo 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 skatinimo priemonės, pateikus prašymą pasirašyti ketinimų
protokolą, elektros tinklų galios ir pralaidumų užtenka visų šių asmenų elektrinių prijungimui.
Atitinkamai siūlome patikslinti Aprašo projekto 46.2 papunktį.
20. Dėl 51 punkto. Atsižvelgiant į tai, kad Aprašo projekto 51.2 ir 51.3 papunkčiuose
nurodyta informacija yra skelbiama viešai atitinkamų institucijų interneto svetainėse, siūlome
įvertinti šios informacijos pateikimo reikalingumą.
21. Dėl 68 punkto. EE įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad išduotų leidimų
plėtoti galiojimo terminas pratęsiamas ne daugiau kaip du kartus (1) vieną kartą ne ilgesniam kaip
12 mėnesių, o plėtojant elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių –
6 mėnesių laikotarpiui ir (2) vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Atsižvelgiant į
tai, siūlome aiškiai nurodyti kuriam laikotarpiui skirtingus išteklius naudojančioms elektrinėms yra
pratęsiamas leidimo plėtoti galiojimas.
22. Dėl 72 punkto. Atkreipiame dėmesį, kad ketinimų protokolas galioja ne ilgiau, nei
galioja leidimas plėtoti. Atsižvelgiant į tai, siūlome užtikrinti, kad techniškai atnaujinant elektros
tinklus, juos optimizuojant, išplečiant elektros tinklus, padidinant elektros tinklų pajėgumą ar kitaip
juos rekonstruojant, gamintojo elektrinė turi būti prijungiama prie elektros tinklų per šalių sutartą
protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei leidimo plėtoti galiojimas.
23. Dėl 76 punkto. Atkreipiame dėmesį, kad Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
pakeitimo įstatymo 11 straipsnyje išdėstytose Įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodoma, kad
gamintojas apmoka faktines elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidas, kurios yra lygios
rangovo, laimėjusio elektros tinklų operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl gamintojo elektrinės
prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų kainai.
24. Dėl 5 priedo.
24.1. Atkreipiame dėmesį, kad termino, per kurį gamintojas įsipareigoja pastatyti elektrinę,
pratęsimas numatytas ne Įstatymo 14 straipsnio 14 dalyje, o EE įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje,
todėl siūlome atitinkamai pakoreguoti Aprašo projekto 2.1 papunktį.
24.2. Siekiant aiškumo, siūlome Aprašo projekto 2.5 papunktį patikslinti numatant, kad šis
įvertinimas atliekamas vadovaujantis Skatinimo tvarkos aprašo 34.1 ir 34.2 papunkčiais.
24.3. Siūlome sujungti Aprašo projekto 2.6 ir 2.7 papunkčius.
24.4. Siūlome suvienodinti Aprašo projekto 2.11 ir 2.12 papunkčiuose naudojamas sakinio
formuluotes.
24.5. Siūlome patikslinti Aprašo projekto 2.15 papunktį numatant, kad leidimas plėtoti
pratęsiamas vadovaujantis EE įstatyme ir Leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka, ne vėliau
kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo galiojimo pabaigos atitinkamai institucijai pateikus
prašymą pratęsti leidimą.
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24.6. Atkreipiame dėmesį, kad gamintojas turi teisę nutraukti ketinimų protokolą ketinimų
protokolo 2.16.2 papunktyje nustatytu atveju – kai atsisako dalyvauti aukcione. Siekiant aiškumo,
siūlome šią nuostatą įvertinti Aprašo projekto 2.18 papunktyje.
24.7. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
pakeitimo įstatymo 10 straipsnyje išdėstytu Įstatymo 20 straipsniu gamintojas aukcione laimi
elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedą, o taip pat aukcione jam yra paskiriamas
metinis elektros energijos gamybos kiekis. Siekiant aiškumo, siūlome atitinkamai pakoreguoti
Aprašo projekto 3.4 papunktį.
24.9. Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnyje išdėstytoje EE įstatymo
1
21 straipsnio 1 dalyje nustatytas konkretus prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu
ketinimų protokolas. Atsižvelgiant į tai, siūlome atitinkamai patikslinti Aprašo projekto 3.6
papunktį.
24.10. Siūlytume įvertinti, ar Aprašo projekto 6.5–6.7 papunkčiais reglamentuotos nuostatos
nedubliuoja Aprašo projekto 2.17–2.18 papunkčiais reglamentuotų nuostatų.
24.11. Atsižvelgiant į siūlomus pataisymus Aprašo projekto 5 priedui, atitinkamai siūlome
pakoreguoti ir Aprašo projekto 6 ir 7 priedus.
Energetikos viceministras

Rytis Kėvelaitis
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L. Sveklaitė, (8 5) 203 4667, el. p. lina.sveklaite@enmin.lt
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