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Eil.
Nr.
1.

Projekto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

42.1. proporcingai jų pateikto elektros
energijos gamybos kiekio pasiūlymams, jei
pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo
kainos priedo yra 0 Eur/MWh ir sutampa
nurodytas metinis gamybos kiekis , bei
laimėtojo elektrinės prijungimas prie
elektros tinklų riboja kitų laimėtojų
elektrinių prijungimą;

Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R298 (toliau – Rekomendacijos), 6.7 papunktyje nurodyta, jog teisės
normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės galios teisės aktai neturi
prieštarauti aukštesnės galios teisės aktams.

42.1. proporcingai jų pateikto elektros
energijos gamybos kiekio pasiūlymams, jei
pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos
priedo yra 0 Eur/MWh ir sutampa nurodytas
metinis gamybos kiekis sutampa, bei
laimėtojo elektrinės prijungimas prie elektros
tinklų riboja kitų laimėtojų elektrinių
prijungimą;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827
patvirtinto Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti
skatinimo tvarkos aprašo (toliau – Skatinimo aprašas) 32 punkte yra
įtvirtinta, kad „<...> Kai 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.“
Atkreiptinas dėmesys, jog Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 patvirtintų Elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
nuostatų (toliau – Nuostatai) 711 ir 80 punktai numato atvejus, kai
skatinimo kvota aukciono laimėtojams yra paskirstoma proporcingai jų
nurodytam metiniam gamybos kiekiui, t. y. kai skatinimo kvotos
nepakanka ir (ar) ribojamas aukciono dalyvių elektrinių prijungimas ir (i)
dviejų ar daugiau aukciono dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo
kainos priedo yra 0 Eur/MWh ir sutampa jų nurodytas metinis gamybos
kiekis, ir (ii) dviejų ar daugiau antrojo etapo aukciono dalyvių pateikti
patikslinti kainos priedo pasiūlymai sutampa ir sutampa jų nurodytas
gamybos kiekis.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, akivaizdu, jog elektros tinklų operatoriaus
aukcionui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai turi būti
paskirstomi proporcingai aukciono laimėtojų pateikto elektros energijos
gamybos kiekio pasiūlymams visais atvejais, kai jų pateikti pasiūlymai dėl
pageidaujamo kainos priedo sutampa, o ne tik tuo atveju, kai jie yra
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Eil.
Nr.

Projekto nuostata

Bendrovės komentaras

Siūlomas pakeitimas

0 Eur/MWh, todėl Projekto 42.1 papunkčio nuostata neatitinka Skatinimo
aprašo bei Nuostatų.
2.

3.

4.

50.
Gamintojas,
pateikdamas
prašymą prijungimo sąlygoms gauti,
nurodo ar gamintojas vadovaudamasis
Elektros energijos gamintojų ir vartotojų
elektros įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų tvarkos aprašo (toliau — Prijungimo
aprašas) 481.2. punkte numatyta teise,
pageidauja/nepageidauja savo lėšomis
įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus
elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų
statybos darbus.
52.
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 64 punkte
nustatyta tvarka.
53.
Operatorius turi teisę savo
nuožiūra paskirti ir kitą elektrinės
prijungimo tašką, nepaisydamas elektros
energiją iš atsinaujinančių energijos
išteklių gamintojo pasirinkto prijungimo
taško, kaip nurodyta 52 punkte. Dėl šio
paskyrimo atsirandančias papildomas
sąnaudas padengia operatorius šio Aprašo
65 punkte nustatyta tvarka.

Pateikta klaidinga nuoroda. Taip pat Rekomendacijų 54 punkte nurodyta,
jog valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priimamus teisės aktus
sudaro punktai, punktų papunkčiai, punktų pastraipos. Atsižvelgiant į tai,
nuoroda turėtų būti teikiama ne į punktą, bet į papunktį.

Pateikta klaidinga nuoroda į Aprašo punktą.

Pateikta klaidinga nuoroda į Aprašo punktą.

50.
Gamintojas, pateikdamas prašymą
prijungimo sąlygoms gauti, nurodo ar
gamintojas
vadovaudamasis
Elektros
energijos gamintojų ir vartotojų elektros
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų
tvarkos aprašo (toliau — Prijungimo aprašas)
481.2. 481.2 punkte papunktyje numatyta
teise, pageidauja/nepageidauja savo lėšomis
įrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus
elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jų
statybos darbus.
52.
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 64 67 punkte nustatyta tvarka.
53.
Operatorius turi teisę savo nuožiūra
paskirti ir kitą elektrinės prijungimo tašką,
nepaisydamas
elektros
energiją
iš
atsinaujinančių energijos išteklių gamintojo
pasirinkto prijungimo taško, kaip nurodyta 52
punkte. Dėl šio paskyrimo atsirandančias
papildomas sąnaudas padengia operatorius
šio Aprašo 65 68 punkte nustatyta tvarka.
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Eil.
Nr.
5.

6.

7.

8.

9.

Bendrovės komentaras

Projekto nuostata
57.
Gamintojas, teikdamas prašymą
derinti elektros tinklų dalies techninį
projektą, gali pakeisti prašyme prijungimo
sąlygoms
gauti,
nurodytą
pageidavimą/nepageidavimą pasinaudoti
Prijungimo aprašo 481.2. punkte numatyta
teise.
61.1. tuo
atveju,
kai
gamintojas
neišreiškia
pageidavimo
pasinaudoti
Prijungimo aprašo 481.2 punkte numatyta
teise, prijungimo paslaugos sutarties šalys
yra operatorius ir gamintojas;
61.2. tuo atveju, kai gamintojas išreiškia
pageidavimą
pasinaudoti
Prijungimo
aprašo 481.2 punkte numatyta teise, t. y.
trišalės elektros tinklų įrengimo ir (ar)
statybos sutarties projektas, kuris kartu
laikomas gamintojo prijungimo paslaugos
sutarties projektų. Prijungimo paslaugos
sutarties šalys — operatorius, gamintojas
ir
gamintojo
pasirinktas
rangovas,
atitinkantis Statybos įstatyme ar(ir)
Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose
taisyklėse nustatytus reikalavimus.
66.
Sąnaudos, patirtos dėl elektros
tinklų pajėgumo didinimo, numatyto šio
Aprašo 80 punkte , elektros tinklų, įskaitant
jam eksploatuoti reikalingas įrenginių ir
objektų įsigijimo sąnaudos, optimizavimo,
plėtros ir (ar) rekonstrukcijos, siekiant
užtikrinti saugų ir patikimą elektros
energijos perdavimą ir paskirstymą, taip
pat laikomos prijungimo prie elektros tinklų
sąnaudomis.
69.
Šio Aprašo 78 punkto numatytais
atvejais, kai operatorius įgyja teisę vietoj
gamintojo užbaigti pradėtus prijungimo
paslaugos sutartyje numatytus darbus
užbaigti
pats,
gamintojas
privalo
kompensuoti operatoriui visas dėl elektros

Siūlomas pakeitimas

Žr. pastabą Nr. 2.

57.
Gamintojas, teikdamas prašymą
derinti elektros tinklų dalies techninį projektą,
gali pakeisti prašyme prijungimo sąlygoms
gauti, nurodytą pageidavimą/nepageidavimą
pasinaudoti Prijungimo aprašo 481.2. punkte
papunktyje numatyta teise.

Žr. pastabą Nr. 2.

61.1. tuo atveju, kai gamintojas neišreiškia
pageidavimo pasinaudoti Prijungimo aprašo
481.2 punkte papunktyje numatyta teise,
prijungimo paslaugos sutarties šalys yra
operatorius ir gamintojas;
61.2. tuo atveju, kai gamintojas išreiškia
pageidavimą pasinaudoti Prijungimo aprašo
481.2 punkte papunktyje numatyta teise, t. y.
trišalės elektros tinklų įrengimo ir (ar)
statybos sutarties projektas, kuris kartu
laikomas gamintojo prijungimo paslaugos
sutarties projektų. Prijungimo paslaugos
sutarties šalys — operatorius, gamintojas ir
gamintojo pasirinktas rangovas, atitinkantis
Statybos įstatyme ar(ir) Elektros įrenginių
įrengimo bendrosiose taisyklėse nustatytus
reikalavimus.
66.
Sąnaudos, patirtos dėl elektros tinklų
pajėgumo didinimo, numatyto šio Aprašo 80
81 punkte, elektros tinklų, įskaitant jam
eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų
įsigijimo sąnaudos, optimizavimo, plėtros ir
(ar) rekonstrukcijos, siekiant užtikrinti saugų
ir patikimą elektros energijos perdavimą ir
paskirstymą, taip pat laikomos prijungimo
prie elektros tinklų sąnaudomis.

Žr. pastabą Nr. 2.

Pateikta klaidinga nuoroda į Aprašo punktą.

Pateikta klaidinga nuoroda į Aprašo punktą. Taip pat siūlome atlikti
redakcinius patikslinimus.

69.
Šio Aprašo 78 80 punkto numatytais
atvejais, kai operatorius įgyja teisę vietoj
gamintojo užbaigti pradėtus prijungimo
paslaugos sutartyje numatytus darbus
užbaigti
pats,
gamintojas
privalo
kompensuoti operatoriui visas dėl elektros
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Eil.
Nr.

10.

11.

12.

13.

14.

Bendrovės komentaras

Projekto nuostata
tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar)
statybos užbaigimo patirtas išlaidas ne
vėliau kaip per 10 dienų nuo atitinkamo
pareikalavimo pateikimo.
73.
Šio Aprašo 68 ir 69 punktuose
nurodyti terminai gali būti pratęsti,
operatoriaus ir gamintojo susitarimu
prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta
tvarka,
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 gali būti pratęstas
prijungimo paslaugos sutartyje ir teisės
aktų nustatyta tvarka ir terminais.
74.
Šio Aprašo 59.1 punkto atvejais,
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.
75.
Šio Aprašo 59.2 punkto atvejais,
elektrinės prijungimo darbai operatoriaus
valdomų elektros tinklų dalyje vykdomi
vadovaujantis
Aprašo
XII
skyriaus
nuostatomis.
XII
SKYRIUS
PRIJUNGIMO PASLAUGOS VYKDYMO
YPATUMAI,
GAMINTOJUI
APSISPRENDUS
PASINAUDOTI
PRIJUNGIMO APRAŠO 481.2 PUNKTE
NUMATYTA TEISE
77.
Gamintojas,
apsisprendęs
pasinaudoti Prijungimo aprašo 481.2
punkte numatyta teise, turi su operatoriumi

Pateiktos klaidingos nuorodos į Aprašo punktus.

Pateikta klaidinga nuoroda į Aprašo punktą. Taip pat žr. pastabą Nr. 2.

Pateikta klaidinga nuoroda į Aprašo punktą. Taip pat žr. pastabą Nr. 2.

Žr. pastabą Nr. 2.

Žr. pastabą Nr. 2.

Siūlomas pakeitimas
tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar)
statybos užbaigimo patirtas išlaidas ne vėliau
kaip per 10 kalendorinių dienų nuo
atitinkamo pareikalavimo pateikimo.
73.
Šio Aprašo 68 70 ir 69 71 punktuose
nurodyti terminai gali būti pratęsti,
operatoriaus
ir
gamintojo
susitarimu
prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta
tvarka, 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 gali
būti pratęstas prijungimo paslaugos sutartyje
ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
74.
Šio Aprašo 59.1 punkto 61.1
papunkčio atvejais atveju, 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.
75.
Šio Aprašo 59.2 punkto 61.2
papunkčio atvejais atveju, elektrinės
prijungimo darbai operatoriaus valdomų
elektros tinklų dalyje vykdomi vadovaujantis
Aprašo XII skyriaus nuostatomis.
XII
SKYRIUS
PRIJUNGIMO PASLAUGOS VYKDYMO
YPATUMAI, GAMINTOJUI APSISPRENDUS
PASINAUDOTI PRIJUNGIMO APRAŠO
481.2 PUNKTE PAPUNKTYJE NUMATYTA
TEISE
77.
Gamintojas,
apsisprendęs
pasinaudoti Prijungimo aprašo 481.2 punkte
papunktyje numatyta teise, turi su
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Eil.
Nr.

15.

16.

Projekto nuostata
suderinti pagrindinės įrangos atitikimą
operatoriaus reikalavimams. Derinimas
vykdomas po perdavimo tinklo dalies
techninio
projekto
suderinimo
su
operatoriumi bei gavus techninio projekto
teigiamą ekspertizės išvadą. Įrangos
atitiktis su operatoriumi turi būti suderinta
prieš pradedant rengti darbo projektą ir
užsakant pagrindinę įrangą. Pagrindinės
įrangos
atitikties
operatoriaus
reikalavimams pagrindimo tvarka yra
viešai skelbiama operatoriaus interneto
svetainėje (www.litgrid.eu).
80.
Jeigu yra duomenų, leidžiančių
teigti, kad gamintojas nevykdo Aprašo 67
punkte nurodytų savo įsipareigojimų, t. y.
vėluojama daugiau kaip 30 dienų,
operatorius
įspėjęs
gamintoją,
pageidaujantį prijungti savo elektros
įrenginius prie operatorių elektros tinklų,
bei gamintojo rangovą prieš 10 dienų įgyja
teisę elektros tinklų įrengimą, ir (ar)
rekonstravimą ir (ar) statybą užbaigti pats.
82.
Kai gamintojas ir operatorius
sudaro prijungimo paslaugos sutartį, kurią
vykdo operatorius, jis 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 64 punkte nustatyta
tvarka.

Bendrovės komentaras

Pateikta klaidinga nuoroda į Aprašo punktą. Taip pat siūlome atlikti
redakcinius patikslinimus.

Pateikta klaidinga nuoroda į Aprašo punktą.

Siūlomas pakeitimas
operatoriumi suderinti pagrindinės įrangos
atitikimą
operatoriaus
reikalavimams.
Derinimas vykdomas po perdavimo tinklo
dalies techninio projekto suderinimo su
operatoriumi bei gavus techninio projekto
teigiamą ekspertizės išvadą. Įrangos atitiktis
su operatoriumi turi būti suderinta prieš
pradedant rengti darbo projektą ir užsakant
pagrindinę įrangą. Pagrindinės įrangos
atitikties
operatoriaus
reikalavimams
pagrindimo tvarka yra viešai skelbiama
operatoriaus
interneto
svetainėje
(www.litgrid.eu).
80.
Jeigu yra duomenų, leidžiančių teigti,
kad gamintojas nevykdo Aprašo 67 78 punkte
nurodytų savo įsipareigojimų, t. y. vėluojama
daugiau kaip 30 kalendorinių dienų,
operatorius įspėjęs gamintoją, pageidaujantį
prijungti savo elektros įrenginius prie
operatorių elektros tinklų, bei gamintojo
rangovą prieš 10 kalendorinių dienų įgyja
teisę elektros tinklų įrengimą, ir (ar)
rekonstravimą ir (ar) statybą užbaigti pats.
82.
Kai gamintojas ir operatorius sudaro
prijungimo paslaugos sutartį, kurią vykdo
operatorius, jis 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
64 66 punkte nustatyta tvarka.
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Eil.
Nr.
17.

Projekto nuostata

19.

83.
Jeigu yra duomenų, leidžiančių
teigti, kad operatorius nevykdo Aprašo 80
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.
90.
Dėl 87 punkte nurodytų ribojimų
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.
Projekto 1, 2 ir 3 priedai

20.

1.
Numatoma
įrengti
elektros
energijos gamybos pajėgumų (elektrinės)
įrengtoji galia (atskirų generatorių suminė
nominali galia) ______ (MW) ir agregatų
skaičius ___.
Projekto 4 priedas

18.

1.1.
Gamintojas, turintis galiojančias
išankstines
prijungimo
sąlygas
Nr._______,
išduotas
20___
m.
____________ d. ir ketinantis plėtoti
elektros energijos gamybos pajėgumus iš
atsinaujinančių energijos išteklių bei
ketinantis
dalyvauti
Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau —
Taryba) organizuojamame paskelbtame
skatinimo kvotų paskirstymo aukcione
(toliau — Aukcionas), įsipareigoja užbaigti
savo elektros gamybos įrenginių (toliau —
Elektrinės) statybos ar įrengimo darbus
tam, kad Elektrinė būtų tinkamai parengta
prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius

Bendrovės komentaras
Pateikta klaidinga nuoroda į Aprašo punktą.

Pateikta klaidinga nuoroda į Aprašo punktą.

Bendrovės vertinimu, reikalavimas nurodyti konkretų agregatų skaičių
teikiant Projekto 1, 2 ar 3 priedus yra perteklinis ir nepagrįstas, kadangi
gamintojas dar gali nežinoti tikslaus planuojamų statyti agregatų
skaičiaus, negana to, šis skaičius projekto vystymo eigoje gali kisti. Todėl
siūlome palikti iki šiol galiojusią redakciją, jog tikslus agregatų skaičius
Projekto 1, 2 ar 3 prieduos eturėtų būti nurodomas tik tuomet, jei jis yra
žinomas.
Atkreiptinas dėmesys, jog išnaša Nr. 1 jau anksčiau yra naudojama
ketinimų protokolo tekste, todėl siūlome naudoti išnašą Nr. 2 bei pakeisti
kitų po jos einančių išnašų numeraciją.

Siūlomas pakeitimas
83.
Jeigu yra duomenų, leidžiančių teigti,
kad operatorius nevykdo Aprašo 80 82
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.
90.
Dėl 87 89 punkte nurodytų ribojimų
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.
1.
Numatoma įrengti elektros energijos
gamybos pajėgumų (elektrinės) įrengtoji
galia (atskirų generatorių suminė nominali
galia) ______ (MW) ir agregatų skaičius (jei
žinoma) ___ .
1.1.
Gamintojas, turintis galiojančias
išankstines prijungimo sąlygas Nr._______,
išduotas 20___ m. ____________ d. ir
ketinantis plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus iš atsinaujinančių energijos
išteklių bei ketinantis dalyvauti Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau —
Taryba) organizuojamame paskelbtame
skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (toliau
— Aukcionas), įsipareigoja užbaigti savo
elektros gamybos įrenginių (toliau —
Elektrinės) statybos ar įrengimo darbus tam,
kad Elektrinė būtų tinkamai parengta prijungti
prie elektros tinklų, o Operatorius — prijungti
šio Gamintojo Elektrinę prie savo valdomų
elektros tinklų pagal Operatoriaus išduotas
prijungimo sąlygas, Gamintojo parengtus

VIEŠO NAUDOJIMO

Eil.
Nr.

21.

Projekto nuostata
— 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)1‘ Protokolo bei
teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
Projekto 4 priedas

Bendrovės komentaras

elektros tinklų dalies (prijungimo) ir Elektrinės
dalies, atitinkamai Operatoriaus suderintą ir
patikrintą, techninius projektus, sudarant
Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos sutartį (toliau — Sutartis)1‘2
Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais.

Žr. pastabą Nr. 2. Taip pat žr. pastabą Nr. 20.

1’

22.

Sutartis - Gamintojui išreiškus
pageidavimą
pasinaudoti
Elektros
energijos gamintojų ir vartotojų elektros
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų
tvarkos aprašo 481.2. punkte numatyta
teise, tai Elektrinės prijungimo prie elektros
tinklų paslaugos trišalė sutartis.
Projekto 5 priedas

Siūlomas pakeitimas

Atkreiptinas, jog šiame priede išnašų numeracija pradedama nuo Nr. 3,
todėl siūlome numeraciją koreguoti ir pradėti nuo Nr. 1. Taip pat žr.
pastabą Nr. 21.
_______________________________

1’2

Sutartis
Gamintojui
išreiškus
pageidavimą pasinaudoti Elektros energijos
gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo
481.2. punkte papunktyje numatyta teise, tai
Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
paslaugos trišalė sutartis.

