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Šis Elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų ketinimų 

protokolas (toliau vadinamas Protokolu) yra sudarytas tarp: 

UAB „E Tinklas“, Europos pr. 124, Kaunas, LT-46351, juridinio asmens kodas 301870555 

(toliau Protokole vadinamas Elektros tinklų operatoriumi), atstovaujamos [...], veikiančio pagal [...], 

ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo [...], veikiančio pagal [...]. Elektros tinklų 

operatorius ir Gamintojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios 

nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas). 

1. Ketinimų dalykas 

1.1. Gamintojas įsipareigoja parengti savo elektros gamybos įrenginius (elektrinę) prijungti 

prie elektros tinklų, o Elektros tinklų operatorius – prijungti šio Gamintojo elektros gamybos 

įrenginius (elektrinę) prie savo valdomų elektros tinklų, sudarant Elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį Protokolo bei teisės aktų nustatyta 

tvarka ir terminais. 

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai 

2.1. Gamintojas įsipareigoja pastatyti [...] instaliuotos galios elektros gamybos įrenginius 

(elektrinę), elektros energijos gamybai naudojančius [išteklių rūšis] atsinaujinančius energijos 

išteklius, adresu: [...], bei baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus 

dokumentus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos elektros įrenginių 

techninės būklės patikrinimo aktui-pažymai (paleidimo derinimo darbams) gauti per [24([dvidešimt 

keturis]) mėnesius nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Įstatymo 

14 straipsnio 14 dalyje numatytais atvejais. 

2.2. Gamintojas įsipareigoja per 12 (dvylika) mėnesių nuo Protokolo pasirašymo dienos teisės 

aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti Elektros tinklų operatoriui derinti techninį elektros 

gamybos įrenginių (elektrinės) įrengimo ir prijungimo prie esamų elektros tinklų projektą (toliau – 

techninis projektas). 

2.3. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo techninio projekto 

pateikimo dienos suderinti šį techninį projektą. 

2.4. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja: 

2.4.1. per ne ilgesnį kaip 4 (keturių) mėnesių laikotarpį nuo Protokolo 2.2 punkte numatyto su 

Elektros tinklų operatoriumi suderinto techninio projekto pateikimo ir suderinimo dienos, parengti 

elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą. 

2.5. Gamintojas įsipareigoja: 

2.5.1. pasirašyti sutartį per 1 (vieną) mėnesį nuo dienos, kai Elektros tinklų operatorius 

pateikia elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties 

projektą, atitinkantį Šalių suderintą techninį projektą. 

2.6. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja pasirašyti Gamintojo šio Protokolo nustatyta 

tvarka pasirašytą elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį, tik kai Gamintojas 

šiame Protokole nustatyta tvarka pateikia Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir leidimą 

plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumus. 

2.7. Gamintojas įsipareigoja: 

2.7.1. per 1 (vieną) mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo 

prieelektros tinklų paslaugos sutarties įvykdymo dienos, apmokėti 40 procentų elektros gamybos 



įrenginių (elektrinės) faktinių prijungimo išlaidų, kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) 

įrengtoji galia viršija 350 kW. 

2.7.2. per 1 (vieną) mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie 

elektros tinklų paslaugos sutarties įvykdymo dienos, apmokėti 20 procentų elektros gamybos 

įrenginių (elektrinės), faktinių prijungimo išlaidų, kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) 

įrengtoji galia viršija 30 kW ir yra ne didesnė kaip 350 kW. 

2.8. Gamintojas įsipareigoja, per 1 (vieną) mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) 

prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties įvykdymo dienos, apmokėti papildomas išlaidas 

Įstatymo 21 straipsnio 6 ir (ar) 8 dalies nustatytais atvejais ir tvarka: 

2.8.1. jei Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektros 

gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo tašką ir dėl to padidėja elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas padengia 

Gamintojas; 

2.9. Gamintojas kompensuoja Elektros tinklų operatoriui 10 procentų jo patiriamų elektros 

tinklų, įskaitant jam eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudas, optimizavimo, 

plėtros ir (ar) rekonstrukcijos sąnaudų, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą; 

2.10. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja prijungti elektros gamybos įrenginius (elektrinę) 

prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros energijos perdavimą ir 

paskirstymą per [skaičiais] ([žodžiais]) mėnesių nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) 

prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo. Elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas: 

2.10.1. tais atvejais, kai Elektros tinklų operatorius nustatytais terminais negali prijungti 

Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) technologiniams bandymams elektros tinkluose 

atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Elektros tinklų 

operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų terminas negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių 

laikotarpiui; 

2.10.2. Elektros tinklų operatoriaus ir Gamintojo susitarimu elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatyta tvarka. 

2.11. Gamintojas, kurio elektrinės įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, išskyrus Įstatymo       

14 straipsnio 16 dalyje nurodytus atvejus, pasirašęs Protokolą, įsipareigoja Įstatymo nustatyta 

tvarka pateikti Elektros tinklų operatoriui Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą – [Lietuvos 

Respublikoje tinkamai įsteigto ir veikiančio banko išduotą garantiją arba kita – įrašyti], kurio dydis 

lygus [...] Lt ([...]) ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki skatinimo kvotų ir fiksuotų tarifų 

paskirstymo aukciono (toliau – skatinimo aukcionas) dienos. 

2.12. Jeigu Protokolo ir (ar) elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros 

tinklų paslaugos sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymas tampa neįmanomas dėl nenugalimos 

jėgos (force majeure) aplinkybių arba šie įsipareigojimai pasibaigia kitais Protokolo ir (ar) elektros 

gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje numatytais 

atvejais, nesant Šalių kaltės, prievolių įvykdymo užtikrinimas teisės aktų nustatytais atvejais ir 

tvarka pasibaigia, Elektros tinklų operatorius teisės aktų nustatytais atvejais nedelsdamas nuo šių 

aplinkybių paaiškėjimo atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir 

grąžina jį Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui arba raštu apie 

atsisakymą praneša Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui. 

2.13. Kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) statyba užbaigiama ir išduodamas leidimas 

elektros energijai gaminti, Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimas teisės aktų nustatytais 

atvejais ir tvarka pasibaigia, Elektros tinklų operatorius teisės aktų nustatytais atvejais nedelsdamas 

nuo šių aplinkybių paaiškėjimo atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo 

užtikrinimą ir grąžina jį Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui arba raštu 

apie atsisakymą praneša Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, su sąlyga 



jog visos kitos Gamintojo pareigos yra tinkamai įvykdytos ir yra gautas atitinkamas Gamintojo 

prašymas. 

2.14. Nurodytą Protokolo 2.11 punkte prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį Elektros tinklų 

operatorius gali naudoti tuo atveju, kai Gamintojas nevykdo arba netinkamai vykdo Protokole ir (ar) 

elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje 

nustatytus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi ar vykdomi 

netinkamai dėl aplinkybių, kurių Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir 

(ar) elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties 

sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl 

įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Gamintojo kaltės. Pagal Gamintojo prievolių įvykdymo 

užtikrinimą Elektros tinklų operatoriaus gautos lėšos gali būti naudojamos tik elektros tinklų plėtrai, 

reikalingai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginiams prijungti. 

2.15. Gamintojas įsipareigoja Elektros tinklų operatoriui paštu arba elektroniniu paštu ne 

vėliau kaip kiekvieno mėnesio 10 d. teikti informaciją apie vykdomo elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) statybos projekto eigą ir Protokolo sąlygų vykdymą. 

2.16. Papildomai, greta kitų aukščiau Protokolo 2 punkte nurodytų Šalių teisių ir prisiimtų 

įsipareigojimų, Šalys taip pat susitaria: 

2.16.1. Gamintojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo skatinimo aukciono laimėjimo dienos 

teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių pajėgumus gavimo, o po jo gavimo – per 30 kalendorinių dienų į Elektros tinklų 

operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo techninio projekto parengimui; 

2.16.2. Elektros tinklų operatorius suderina techninį projektą, kaip nurodyta Protokolo         

2.3 punkte, jei Gamintojo parengtas techninis projektas atitiks galiojančių teisės aktų bei Elektros 

tinklų operatoriaus išduotų prijungimo sąlygų reikalavimus; 

2.16.3. konkreti prijungimo įmoka, sąnaudų, nurodytų Protokolo 2.8 punkte, padengimo ir 

pasidalijimo tvarka nurodoma, taip pat elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti 

tikslinamas Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų 

paslaugos sutartyje; 

2.16.4. Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų 

paslaugos sutarties projektas bus rengiamas ir sutartis sudaroma remiantis Gamintojui išduotoms 

prijungimo sąlygomis ir (ar) techniniu projektu bei kitomis šiame Protokole nurodytomis sąlygomis 

ir tvarka; 

2.16.5. Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų 

paslaugos sutartis bus laikoma sudaryta nuo to momento, kai ją Protokolo nustatyta tvarka 

pasirašys Gamintojas ir po jo – Elektros tinklų operatorius; 

2.16.6. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis yra apskaičiuotas remiantis Įstatymo 

15 straipsnio 1 d. reikalavimais. Šalys susitaria, jog jeigu Protokolo ir (ar) Gamintojo elektros 

gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties galiojimo metu 

turi būti pratęsiamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių 

pajėgumus galiojimas arba pasikeičia teisės aktų nuostatos, nustatančios Gamintojo prievolių 

įvykdymo užtikrinimo apskaičiavimo dydį, ir dėl to reikalinga pateikti papildomą Gamintojo 

prievolių įvykdymo užtikrinimą arba jį sumažinti, Gamintojas per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų pateikia papildomą Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą Įstatymo nustatyta tvarka 

Elektros tinklų operatoriui arba Elektros tinklų operatorius atsisako Gamintojo prievolių įvykdymo 

užtikrinimo atitinkamos dalies, be atskiro šio Protokolo nuostatų pakeitimo. 

2.16.7. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios, jei Gamintojas per 

leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminą elektrinės nepradeda 

eksploatuoti (iki elektrinės prijungimo technologiniams bandymams (paleidimo derinimo darbams) 

elektros tinkluose atlikti) arba per 3 mėnesius nuo skatinimo aukciono laimėjimo, nesikreipia dėl 

leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba teisės aktuose ir (ar) Protokole 

nustatyta tvarka nesudaro Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie 

elektros tinklų paslaugos sutarties arba Protokolas netenka galios. 



2.16.8. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą raštu apie visas aplinkybes ir 

faktus, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas ir (ar) kurie galėtų įtakoti Protokole 

nurodytus įsipareigojimų įvykdymo terminus. 

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai 

3.1. Šalys patvirtina, kad yra įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei 

pasirašyti šį Protokolą. 

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo 

įgyvendinimas būtų neįmanomas. 

3.3. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros energijos, 

gaminamos iš atsinaujinančių elektros įrenginių pajėgumų plėtros bei gamybos veikla, jo statoma 

elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų. 

3.4. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog Gamintojas įsipareigoja Elektrinę pastatyti tik 

laimėjęs skatinimo aukcioną, t.y. jog Gamintojas elektrinės statybą organizuoja, vykdo ir šį 

Protokolą sudaro pageidaudamas ir ketindamas dalyvauti skatinimo aukcione (būdamas 

suinteresuotas gauti skatinimo kvotą ir fiksuotą tarifą pagal Įstatymą). 

3.5. Gamintojas, jeigu jam iki šio Protokolo sudarymo dienos buvo išduotos prijungimo 

sąlygos, tačiau iki šio Protokolo sudarymo dienos jis nebuvo suderinęs su Elektros tinklų 

operatoriumi techninio projekto, sudarydamas šį Protokolą taip pat patvirtinta, jog atsisako jam 

išduotomis prijungimo sąlygomis rezervuotos elektros tinklų galios ir pralaidumų. 

3.6. Gamintojui yra žinoma, jog išduodant prijungimo sąlygas jose dėl sudarytų ketinimų 

protokolų, išduotų prijungimo sąlygų, sudarytų prijungimo paslaugos sutarčių, kitų nuo išankstinių 

prijungimo sąlygų iki prisijungimo sąlygų išdavimo laikotarpiu atsiradusių techninių ribojimų gali 

būti numatyti privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus, kurie 

nesutaps su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais ir Gamintojas prisiima visą 

su tuo susijusią riziką dėl elektrinės statybos, pasikeitus prisijungimo sąlygoms, įgyvendinimo. 

3.7. Gamintojui yra žinoma, jog Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) 

prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis, remiantis Įstatymo nuostatomis, bus sudaroma 

tipinėmis prijungimo prie Elektros tinklų operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklo paslaugos 

sutarties sąlygomis, kurios bus viešai paskelbtos Elektros tinklų operatoriaus tinklalapyje, 

atsižvelgiant į Gamintojo reikalavimus ir techninius pajėgumus. 

3.7.1. Gamintojui yra žinoma, jog nustatytas Gamintojo patiriamų sąnaudų ribojimas 

netaikomas, kai prie elektros tinklų prijungiamos elektrinės, kurioms Įstatymo ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka netaikoma nei viena skatinimo priemonė. 

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 elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros 

tinklų paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį. 

5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti neįvykus skatinimo aukcionui, Gamintojui 

neįgijus arba netekus teisės dalyvauti skatinimo aukcione, Gamintojui nelaimėjus skatinimo 

aukciono, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimams šio Protokolo ir (ar) teisės aktų 

numatytais atvejais netekus galios arba kai prievolės pagal Protokolą ir (ar) prijungimo prie elektros 

tinklų paslaugos sutartį pasibaigia teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atskiroms Protokolo 

sąlygoms Protokole numatytas išimtis. 

5.3. Tuo atveju, jeigu Gamintojas, kuris iki šio Protokolo sudarymo dienos buvo gavęs 

prijungimo sąlygas ir suderinęs su Elektros tinklų operatoriumi techninį projektą, laimi aukcioną, 



Šalys susitaria, jog tokiam Gamintojui šio Protokolo nuostatos dėl kreipimosi dėl prijungimo sąlygų 

išdavimo ir techninio projekto parengimo bei suderinimo netaikomos, ir vėlesni šio Protokolo 

vykdymo terminai skaičiuojami nuo atitinkamo aukciono laimėjimo dienos. 

5.4. Šalys susitaria, jog Gamintojui, kuris iki šio Protokolo sudarymo dienos buvo gavęs 

prijungimo sąlygas ir suderinęs su Elektros tinklų operatoriumi techninį projektą, šio Protokolo 

nuostatos dėl Protokolo galiojimo pabaigos, nelaimėjus skatinimo aukciono, netaikomos, jei per      

3 (tris) mėnesius nuo įvykusio skatinimo aukciono Gamintojas raštu praneša Elektros tinklų 

operatoriui apie savo ketinimą ir įsipareigojimą statyti Elektrinę, net ir nelaimėjus skatinimo 

aukciono. Tokiu atveju Šalys taip pat susitaria ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo skatinimo 

aukciono, kurio Gamintojas nelaimėjo, dienos sudaryti reikalingus Protokolo pakeitimus dėl 

tolesnio Protokolo ir Elektrinės statybos vykdymo. Iki kol Gamintojas nepraneša apie savo 

apsisprendimą dėl Elektrinės statybos Gamintojui nelaimėjus skatinimo aukciono, Elektros tinklų 

operatorius turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų pagal Protokolą vykdymą. 

6. Šalių atsakomybė 

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.2. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina 

jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius. 

6.3. Šalys susitaria, jog Gamintojui nelaimėjus skatinimo aukciono arba skatinimo aukcionui 

neįvykus, taip pat jei išduodant prijungimo sąlygas jose dėl sudarytų ketinimų protokolų, išduotų 

prijungimo sąlygų, sudarytų prijungimo paslaugos sutarčių, kitų nuo išankstinių prijungimo sąlygų 

iki prijungimo sąlygų išdavimo laikotarpiu atsiradusių techninių ribojimų reikalinga numatyti 

privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus, kurie nesutampa su 

išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais, tai bus laikoma aplinkybėmis, kurios 

nepriklauso nuo Šalių ir kurios Šalys negalėjo kontroliuoti ir (ar) protingai numatyti. 

6.4. Gamintojas atsako už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių pajėgumus gavimą, t.y. teisės aktų nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti 

elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą 

bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie 

elektros tinklų paslaugos sutarties įgyvendinimo laikotarpiu. 

6.5. Operatorius neatsako, jei Gamintojas neįgyja arba netenka teisės dalyvauti skatinimo 

aukcione arba jei paaiškėja, jog Gamintojo elektrinės statyba negalima arba jos statyba yra 

vykdoma nesilaikant teisės aktų reikalavimų. 

7. Kitos sąlygos 

7.1. Prie šio Protokolo pridedami dokumentai, patvirtinantys detaliojo plano, kuris leidžia 

statyti Gamintojo pareiškime nurodytos galios ir tipo elektros gamybos įrenginius (elektrinę), 

galiojimą, jeigu planuojant statyti tokią elektrinę toks dokumentas yra reikalingas teisės aktų 

nustatyta tvarka, žemės nuosavybės (ne trumpesniu nei 20 metų žemės valdymo ir naudojimo) 

teisės pagrindus. 

7.2. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno 

Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra. 

7.3. 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 elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo 

prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.  

7.4. Jei po šio Protokolo sudarymo ar jo įgyvendinimo metu pasikeičia teisės aktai ir (ar) 

atsiranda papildomų Gamintojo arba Operatoriaus įsipareigojimų ir (ar) kurie nors iš šių 

įsipareigojimų tampa negaliojantys, ir šie pasikeitimai yra taikomi šio Protokolo pagrindu 

atsiradusiems santykiams bei nedaro negaliojančio viso Protokolo, Šalys įsipareigoja dėti visas 

įmanomas pastangas ir atitinkamas Protokolo nuostatas pakeisti nuostatomis, artimiausiomis savo 

prasme buvusiosioms. 



7.5. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai 

Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu Protokole 

nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų 

pasikeitimus. 

7.6. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. 

7.7. Prie šio Protokolo pridedami priedai: 

7.7.1. [išvardinti] 

8. Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

 

Elektros tinklų operatorius:  Gamintojas: 

UAB „E Tinklas“    

Europos pr. 124, Kaunas, LT-46351 

Kodas: 301870555   Kodas: 

Kontaktinis telefonas ir faksas:  Kontaktinis telefonas ir faksas: 

Tel.: 8 640 31454, faksas 8 37337909 

Kontaktinis elektroninio pašto adresas:  Kontaktinis elektroninio pašto adresas: 
info@etinklas.eu 

PVM mokėtojo kodas: LT100005096711 PVM mokėtojo kodas: 
A/s LT187044060006522248  A/S 

AB SEB bankas   Banko kodas 

 

A.V.     A.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo 

elektros tinklais tvarkos aprašo 

4 priedas 

 

ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ 

KETINIMŲ PROTOKOLAS 

2014 m. ...................... .... d. 

Kaunas 

 

Šis Elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų ketinimų 

protokolas (toliau vadinamas Protokolu) yra sudarytas tarp: 

UAB „E Tinklas“, Europos pr. 124, Kaunas, LT-46351, juridinio asmens kodas 301870555 

(toliau Protokole vadinamas Elektros tinklų operatoriumi), atstovaujamos [...], veikiančio pagal [...], 

ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo [...], veikiančio pagal [...]. Elektros tinklų 

operatorius ir Gamintojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios 

nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas). 

1. Ketinimų dalykas 

1.1. Gamintojas įsipareigoja parengti savo elektros gamybos įrenginius (elektrinę) prijungti 

prie elektros tinklų, o Elektros tinklų operatorius – prijungti šio Gamintojo elektros gamybos 

įrenginius (elektrinę) prie savo valdomų elektros tinklų, sudarant Elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį Protokolo bei teisės aktų nustatyta 

tvarka ir terminais. 

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai 

2.1. Gamintojas įsipareigoja pastatyti [...] instaliuotos galios elektros gamybos įrenginius 

(elektrinę), elektros energijos gamybai naudojančius [išteklių rūšis] atsinaujinančius energijos 

išteklius, adresu: [...], bei baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateikti reikalingus 

dokumentus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos elektros įrenginių 

techninės būklės patikrinimo aktui-pažymai (paleidimo derinimo darbams) gauti per [24[ 

([dvidešimt keturis]) mėnesius nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti 

pratęsiamas Įstatymo 14 straipsnio 14 dalyje numatytais atvejais. 

2.2. Gamintojas įsipareigoja per 12 (dvylika) mėnesių nuo Protokolo pasirašymo dienos teisės 

aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti Elektros tinklų operatoriui derinti techninį elektros 

gamybos įrenginių (elektrinės) įrengimo ir prijungimo prie esamų elektros tinklų projektą (toliau – 

techninis projektas). 

2.3. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų nuo techninio projekto 

pateikimo dienos suderinti šį techninį projektą. 

2.4. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja: 

2.4.1. per ne ilgesnį kaip 4 (keturių) mėnesių laikotarpį nuo Protokolo 2.2 punkte numatyto su 

Elektros tinklų operatoriumi suderinto techninio projekto pateikimo ir suderinimo dienos, parengti 

elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties projektą. 

2.5. Gamintojas įsipareigoja: 

2.5.1. pasirašyti sutartį per 1 (vieną) mėnesį nuo dienos, kai Elektros tinklų operatorius 

pateikia elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties 

projektą, atitinkantį Šalių suderintą techninį projektą. 

2.6. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja pasirašyti Gamintojo šio Protokolo nustatyta 

tvarka pasirašytą elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį, tik kai Gamintojas 

šiame Protokole nustatyta tvarka pateikia Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir leidimą 

plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumus. 

2.7. Gamintojas įsipareigoja: 

2.7.1. per 1 (vieną) mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie 

elektros tinklų paslaugos sutarties įvykdymo dienos, apmokėti 40 procentų elektros gamybos 



įrenginių (elektrinės) faktinių prijungimo išlaidų, kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) 

įrengtoji galia viršija 350 kW. 

2.7.2. per 1 (vieną) mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie 

elektros tinklų paslaugos sutarties įvykdymo dienos, apmokėti 20 procentų elektros gamybos 

įrenginių (elektrinės), faktinių prijungimo išlaidų, kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) 

įrengtoji galia viršija 30 kW ir yra ne didesnė kaip 350 kW. 

2.8. Gamintojas įsipareigoja, per 1 (vieną) mėnesį nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) 

prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties įvykdymo dienos, apmokėti papildomas išlaidas 

Įstatymo 21 straipsnio 6 ir (ar) 8 dalies nustatytais atvejais ir tvarka: 

2.8.1. jei Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektros 

gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo tašką ir dėl to padidėja elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas padengia 

Gamintojas; 

2.9. Gamintojas kompensuoja Elektros tinklų operatoriui 10 procentų jo patiriamų elektros 

tinklų, įskaitant jam eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudas, optimizavimo, 

plėtros ir (ar) rekonstrukcijos sąnaudų, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, 

pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, priėmimą, perdavimą ir paskirstymą; 

2.10. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja prijungti elektros gamybos įrenginius (elektrinę) 

prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros energijos perdavimą ir 

paskirstymą per [skaičiais] ([žodžiais]) mėnesių nuo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) 

prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo. Elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas: 

2.10.1. tais atvejais, kai Elektros tinklų operatorius nustatytais terminais negali prijungti 

Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) technologiniams bandymams elektros tinkluose 

atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Gamintojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Elektros tinklų 

operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų terminas negali būti pratęstas ilgesniam negu 6 mėnesių 

laikotarpiui; 

2.10.2. Elektros tinklų operatoriaus ir Gamintojo susitarimu elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatyta tvarka. 

2.11. Gamintojas, kurio elektrinės įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, išskyrus Įstatymo 14 

straipsnio 16 dalyje nurodytus atvejus, pasirašęs Protokolą, įsipareigoja Įstatymo nustatyta tvarka 

pateikti Elektros tinklų operatoriui Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą – [Lietuvos 

Respublikoje tinkamai įsteigto ir veikiančio banko išduotą garantiją arba kita – įrašyti], kurio dydis 

lygus [...] Lt ([...]) ne vėliau per 30 kalendorinių dienų po Protokolo sudarymo dienos. 2.12. Jeigu 

Protokolo ir (ar) elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos 

sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymas tampa neįmanomas dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybių arba šie įsipareigojimai pasibaigia kitais Protokolo ir (ar) elektros gamybos 

įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje numatytais atvejais, nesant 

Šalių kaltės, prievolių įvykdymo užtikrinimas teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka pasibaigia, 

Elektros tinklų operatorius teisės aktų nustatytais atvejais nedelsdamas nuo šių aplinkybių 

paaiškėjimo atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį 

Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui arba raštu apie atsisakymą praneša 

Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui. 

2.13. Kai elektros gamybos įrenginių (elektrinės) statyba užbaigiama ir išduodamas leidimas 

elektros energijai gaminti, Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimas teisės aktų nustatytais 

atvejais ir tvarka pasibaigia, Elektros tinklų operatorius teisės aktų nustatytais atvejais nedelsdamas 

nuo šių aplinkybių paaiškėjimo atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo 

užtikrinimą ir grąžina jį Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui arba raštu 

apie atsisakymą praneša Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, su sąlyga 

jog visos kitos Gamintojo pareigos yra tinkamai įvykdytos ir yra gautas atitinkamas Gamintojo 

prašymas. 



2.14. Nurodytą Protokolo 2.11 punkte prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį Elektros tinklų 

operatorius gali naudoti tuo atveju, kai Gamintojas nevykdo arba netinkamai vykdo Protokole ir (ar) 

elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje 

nustatytus įsipareigojimus, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi ar vykdomi 

netinkamai dėl aplinkybių, kurių Gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir 

(ar) elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties 

sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl 

įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Gamintojo kaltės. Pagal Gamintojo prievolių įvykdymo 

užtikrinimą Elektros tinklų operatoriaus gautos lėšos gali būti naudojamos tik elektros tinklų plėtrai, 

reikalingai atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginiams prijungti. 

2.15. Gamintojas įsipareigoja Elektros tinklų operatoriui paštu arba elektroniniu paštu ne 

vėliau kaip kiekvieno mėnesio 10 d. teikti informaciją apie vykdomo elektros gamybos įrenginių 

(elektrinės) statybos projekto eigą ir Protokolo sąlygų vykdymą. 

2.16. Papildomai, greta kitų aukščiau Protokolo 2 punkte nurodytų Šalių teisių ir prisiimtų 

įsipareigojimų, Šalys taip pat susitaria: 

2.16.1. Gamintojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio Protokolo sudarymo dienos teisės 

aktų nustatyta tvarka kreipsis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių pajėgumus gavimo, o po jo gavimo – per 30 kalendorinių dienų į Elektros tinklų 

operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo techninio projekto parengimui; 

2.16.2. Elektros tinklų operatorius suderina techninį projektą, kaip nurodyta Protokolo 2.3 

punkte, jei Gamintojo parengtas techninis projektas atitiks galiojančių teisės aktų bei Elektros tinklų 

operatoriaus išduotų prijungimo sąlygų reikalavimus; 

2.16.3. konkreti prijungimo įmoka, sąnaudų, nurodytų Protokolo 2.8 punkte, padengimo ir 

pasidalijimo tvarka nurodoma, taip pat elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali 

būtitikslinamas Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų 

paslaugos sutartyje; 

2.16.4. Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų 

paslaugos sutarties projektas bus rengiamas ir sutartis sudaroma remiantis Gamintojui išduotoms 

prijungimo sąlygomis ir (ar) techniniu projektu bei kitomis šiame Protokole nurodytomis sąlygomis 

ir tvarka; 

2.16.5. Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų 

paslaugos sutartis bus laikoma sudaryta nuo to momento, kai ją Protokolo nustatyta tvarka 

pasirašys Gamintojas ir po jo – Elektros tinklų operatorius; 

2.16.6. Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis yra apskaičiuotas remiantis Įstatymo 

15 straipsnio 1 d. reikalavimais. Šalys susitaria, jog jeigu Protokolo ir (ar) Gamintojo elektros 

gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties galiojimo metu 

turi būti pratęsiamas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių 

pajėgumus galiojimas arba pasikeičia teisės aktų nuostatos, nustatančios Gamintojo prievolių 

įvykdymo užtikrinimo apskaičiavimo dydį, ir dėl to reikalinga pateikti papildomą Gamintojo 

prievolių įvykdymo užtikrinimą arba jį sumažinti,, Gamintojas per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų pateikia papildomą Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą Įstatymo nustatyta tvarka 

Elektros tinklų operatoriui arba Elektros tinklų operatorius atsisako Gamintojo prievolių įvykdymo 

užtikrinimo atitinkamos dalies, be atskiro šio Protokolo nuostatų pakeitimo. 

2.16.7. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios, jei Gamintojas per 

leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminą elektrinės nepradeda 

eksploatuoti (iki elektrinės prijungimo technologiniams bandymams (paleidimo derinimo darbams) 

elektros tinkluose atlikti) arba per 3 mėnesius nuo Protokolo sudarymo nesikreipia dėl leidimo 

plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba teisės aktuose ir (ar) Protokole 

nustatyta tvarka nesudaro Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie 

elektros tinklų paslaugos sutarties arba Protokolas netenka galios, arba Gamintojas jei per 30 

kalendorinių dienų nuo Protokolo sudarymo dienos nepateikia Operatoriui Gamintojo prievolių 

įvykdymo užtikrinimo. 



2.16.8. Šalys įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą raštu apie visas aplinkybes ir 

faktus, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas ir (ar) kurie galėtų įtakoti Protokole 

nurodytus įsipareigojimų įvykdymo terminus. 

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai 

3.1. Šalys patvirtina, kad yra įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei 

pasirašyti šį Protokolą. 

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo 

įgyvendinimas būtų neįmanomas. 

3.3. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros energijos, 

gaminamos iš atsinaujinančių elektros įrenginių pajėgumų plėtros bei gamybos veikla, jo statoma 

elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų. 

3.4. Gamintojas pareiškia ir patvirtina, jog Gamintojas elektrinės statybą organizuoja, vykdo 

ir šį Protokolą sudaro bei elektrinę įsipareigoja pastatyti nepageidaudamas ir neketindamas 

dalyvauti skatinimo aukcione arba net ir nelaimėjęs skatinimo aukciono ( nebūdamas suinteresuotas 

gauti skatinimo kvotą ir fiksuotą tarifą pagal Įstatymą). 

3.5. Gamintojui yra žinoma, jog išduodant prijungimo sąlygas jose dėl sudarytų ketinimų 

protokolų, išduotų prijungimo sąlygų, sudarytų prijungimo paslaugos sutarčių, kitų nuo išankstinių 

prijungimo sąlygų iki prijungimo sąlygų išdavimo laikotarpiu atsiradusių techninių ribojimų gali 

būti numatyti privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus, kurie 

nesutaps su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais ir Gamintojas prisiima visą 

su tuo susijusią riziką dėl elektrinės statybos, pasikeitus prisijungimo sąlygoms, įgyvendinimo. 

3.6. Gamintojui yra žinoma, jog Gamintojo elektros gamybos įrenginių (elektrinės) 

prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis, remiantis Įstatymo nuostatomis, bus 

sudaroma tipinėmis prijungimo prie Elektros tinklų operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklo 

paslaugos sutarties sąlygomis, kurios bus viešai paskelbtos Elektros tinklų operatoriaus tinklalapyje, 

atsižvelgiant į Gamintojo reikalavimus ir techninius pajėgumus. 

3.6.1. Gamintojui yra žinoma, jog nustatytas Gamintojo patiriamų sąnaudų ribojimas 

netaikomas, kai prie elektros tinklų prijungiamos elektrinės, kurioms Įstatymo ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka netaikoma nei viena skatinimo priemonė. 

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 elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros 

tinklų paslaugos sutarties galiojimo laikotarpį. 

5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti Gamintojui nusprendus elektrinę statyti tik 

laimėjus skatinimo aukcioną, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimams šio Protokolo ir  

(ar) teisės aktų numatytais atvejais netekus galios, arba kai prievolės pagal Protokolą ir (ar) 

prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį pasibaigia teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus 

atskiroms Protokolo sąlygoms Protokole numatytas išimtis. 

6. Šalių atsakomybė 

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

6.2. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina 

jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius. 

6.3. Šalys susitaria, jog jei išduodant prijungimo sąlygas jose dėl sudarytų ketinimų protokolų, 

išduotų prijungimo sąlygų, sudarytų prijungimo paslaugos sutarčių, kitų nuo išankstinių prijungimo 



sąlygų iki prijungimo sąlygų išdavimo laikotarpiu atsiradusių techninių ribojimų reikalinga 

numatyti privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus, kurie 

nesutampa su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais, tai bus laikoma aplinkybe, 

kuri nepriklauso nuo Šalių ir kurios Šalys negalėjo kontroliuoti ir (ar) protingai numatyti. 

6.4. Gamintojas atsako už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių 

energijos išteklių pajėgumus gavimą, t.y. teisės aktų nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti 

elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą 

bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie 

elektros tinklų paslaugos sutarties įgyvendinimo laikotarpiu. 

6.5. Operatorius neatsako, jei paaiškėja, jog Gamintojo elektrinės statyba negalima arba jos 

statyba yra vykdoma nesilaikant teisės aktų reikalavimų. 

7. Kitos sąlygos 

7.1. Prie šio Protokolo pridedami dokumentai, patvirtinantys detaliojo plano, kuris leidžia 

statyti Gamintojo pareiškime nurodytos galios ir tipo elektros gamybos įrenginius (elektrinę), 

galiojimą, jeigu planuojant statyti tokią elektrinę toks dokumentas yra reikalingas teisės aktų 

nustatyta tvarka, žemės nuosavybės (ne trumpesniu nei 20 metų žemės valdymo ir naudojimo) 

teisės pagrindus. 

7.2. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno 

Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra. 

7.3. 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 elektros gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo 

prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui. 

7.4. Jei po šio Protokolo sudarymo ar jo įgyvendinimo metu pasikeičia teisės aktai ir (ar) 

atsiranda papildomų Gamintojo arba Operatoriaus įsipareigojimų ir (ar) kurie nors iš šių 

įsipareigojimų tampa negaliojantys, ir šie pasikeitimai yra taikomi šio Protokolo pagrindu 

atsiradusiems santykiams bei nedaro negaliojančio viso Protokolo, Šalys įsipareigoja dėti visas 

įmanomas pastangas ir atitinkamas Protokolo nuostatas pakeisti nuostatomis, artimiausiomis savo 

prasme buvusiosioms. 

7.5. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai 

Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu ar faksimiliniu ryšiu Protokole 

nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų 

pasikeitimus. 

7.6. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. 

7.7. Prie šio Protokolo pridedami priedai: [išvardinti] 

8. Šalių rekvizitai ir parašai: 
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