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REKOMENDACIJOS 
DĖL ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS BENDRIJŲ VEIKLOS SĄLYGŲ 

 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rekomendacijomis dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų (toliau –

Rekomendacijos) siekiama nustatyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų (toliau – AIE 

bendrija) steigimo ir tolimesnės jų veiklos organizavimo tvarką. 

2. Rekomendacijos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių 

energetikos įstatymo 202 straipsnio nuostatomis. 

3. Naujai steigiamų ir veikiančių juridinių asmenų, siekiančių įgyti AIE bendrijos statusą ir jį 

įgijusių, veikla turi būti pagrįsta atviru ir savanorišku šių juridinių asmenų dalyvių dalyvavimu, ir jie 

turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. jų dalyviais turi būti fiziniai asmenys ir (ar) vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės, kaip 

jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir (ar) kiti pelno 

nesiekiantys juridiniai asmenys, ir (ar) savivaldybės, ir (ar) savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos; 

3.2. ne mažiau kaip 51 procentas balsų dalyvių susirinkime turi priklausyti 3.1. punkte 

nurodytiems dalyviams, gyvenantiems ar veikiantiems apskrityje, kurioje planuojama statyti ar 

įrengti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijai nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais 

priklausantį energijos gamybos įrenginį (įrenginius); 

3.3. pelno nesiekiančių juridinių asmenų steigimo dokumentuose turi būti nustatytas 

pagrindinis tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar 

tą naudą teikti vietose, kuriose jie vykdo veiklą, ir jų pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas. 

4. Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Atsinaujinančių 

išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos 

Respublikos energetikos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose atsinaujinančių 

išteklių energetikos veiklą. 

 

II SKYRIUS 
AIE BENDRIJOS TIKSLAS, TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5. AIE bendrijos pagrindinis tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę 

naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriose ji vykdo veiklą, ir jos pagrindinis tikslas nėra 

pelno siekimas. 

6. AIE bendrija turi teisę: 

6.1. statyti ir eksploatuoti elektros energijos gamybos įrenginius, vadovaujantis bendraisiais 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais veiklos energetikos sektoriuje leidimų išdavimo, 

projektavimo ir statybos, teritorijų planavimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo, aplinkos apsaugos ir kitais susijusiais reikalavimais; 

6.2. dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (neįsipareigojant pagaminti aukcione 

pasiūlytą elektros energijos kiekį) ir gauti kainos priedą; 

6.3. pagamintą elektros energiją parduoti: 

6.3.1. savo dalyviams, kai ši elektros energija naudojama savo reikmėms ir ūkio poreikiams 

tenkinti, atsinaujinančių išteklių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyje (rekomenduojama 

vadovautis Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir 

persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Buitinių vartotojų su tiekėjais 
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sudaromų elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių 

standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“) nustatyta kaina, kuri gali būti lygi nuliui; 

6.3.2. Elektros energijos rinkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1-378 „Dėl Elektros energijos rinkos taisyklių 

pavirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais 

galios“, (toliau – Elektros energijos rinkos taisyklės) nustatyta tvarka ir būdais; 

6.3.3. nepriklausomam elektros energijos tiekėjui; 

6.4. pirmumo teise elektros energiją tiekti į elektros tinklus; 

6.5. prie skirstomųjų elektros tinklų pralaidumus rezervuoti prioriteto tvarka; 

6.6. sudaryti su kitais rinkos dalyviais ar nepriklausomu elektros tiekėju atsakomybės už 

disbalansą perdavimo sutartį, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 59 straipsnyje. 

6.7. turėti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktas teises. 

7. AIE bendrijos pareigos: 

7.1. vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 16 ir 17 straipsniais gauti leidimą plėtoti 

elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimą gaminti elektros energiją; 

7.2. su savo dalyviais ir kitais asmenimis, kuriems parduoda elektros energiją, sudaryti 

atsinaujinančių išteklių energijos pirkimo–pardavimo sutartį ir atitikti nepriklausomam elektros 

energijos tiekėjui nustatytas sąlygas ir reikalavimus, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatyme; 

7.3. už elektros energijos persiuntimą perdavimo ir (ar) skirstomaisiais tinklais ir už kitas 

operatoriaus teikiamas paslaugas atsiskaityti Elektros energetikos įstatymo 461 straipsnio 5 ir 6 dalyse 

nurodytomis sąlygomis; 

7.4. prisiimti atsakomybę už disbalansą, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatymo 

59 straipsnyje; 

7.5. informuoti Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba) apie elektros 

energijos tiekimo veiklos vykdymą pagal Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 41 dalį; 

8. AIE bendrija, veikianti kaip konkretus elektros energijos rinkos dalyvis, prisiima ir visas 

kitas iš to atsiradusias teises ir pareigas, nustatytas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir 

kituose teisės aktuose. 

 

III SKYRIUS 
AIE BENDRIJOS STEIGIMO INICIATORIUS  

 

9. AIE bendrijos steigimą gali inicijuoti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: viešosios 

įstaigos, įsteigtos ir įregistruotos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 4 straipsnį, 

asociacijos, įsteigtos ir įregistruotos pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 4 ir 6 straipsnius, 

bei kiti viešieji ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, atitinkantys pelno nesiekiantiems 

vienetams nustatytus kriterijus ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 

202 str. taikomus kriterijus. 

 

IV SKYRIUS 
VEIKSMAI, SKIRTI PRIIMTI SPRENDIMĄ STEIGTI AIE BENDRIJĄ 

 

10. Steigimo iniciatorius, siekiantis steigti pelno nesiekiantį juridinį asmenį – AIE bendriją, 

turi: 

10.1. pasirinkti ar numatyti vietą elektrinės statybai – numatyti vietą ar teritoriją arba žemės 

sklypą elektrinės statybai. Tuo tikslu rekomenduojama pasinaudoti savivaldybių interneto svetainėse 

viešai skelbiama informacija apie joms nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ir kitas vietas, 

kuriuose gali būti statomi ar įrengiami AIE bendrijos energijos gamybos įrenginiai; 

10.2. įvertinti elektros transformatorių pastočių laisvas galias ir elektros tinklo pralaidumą ir 

kreiptis į tinklų, prie kurių planuojama prijungti elektros energijos gamybos įrenginius, operatorių, ir 

iš jo gauti išankstines prijungimo sąlygas.  

10.3. rasti elektrinės statybai ar įsigijimui reikalingus finansinius išteklius: 
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10.3.1. naudoti nuosavas lėšas, kreiptis paskolos į bankus ir kitas kreditavimo institucijas, rasti 

investuotojų ir rėmėjų tarp verslo organizacijų ar savivaldybių; 

10.3.2. pasinaudoti šiais Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 24 dalyje 

nurodytais paramos šaltiniais: 

10.3.2.1. valstybės biudžeto lėšomis; 

10.3.2.2. Klimato kaitos programos lėšomis; 

10.3.2.3. Europos Sąjungos lėšomis; 

10.3.3. pajamomis, gautomis vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų tarp 

Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių narių ar bendrus projektus tarp Lietuvos Respublikos, kitų 

valstybių narių ir užsienio valstybių; 

10.3.4. kitų teisėtų finansavimo šaltinių. 

 

V SKYRIUS 
REIKALAVIMAI AIE BENDRIJOS STATUSO GAVIMO DOKUMENTAMS 

 
11. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti AIE bendrijos statusą, savo steigimo 

dokumentuose ir (ar) įstatuose, kurie turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre, pagal 

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 3 dalies reikalavimus turi įtraukti tokias 

veiklos tvarkas: 

11.1. pagamintos energijos realizavimo tvarką, kurioje turi būti numatyta, kaip pagaminta 

elektros energija parduodama: 

11.1.1. AIE bendrijos dalyviams; 

11.1.2. Elektros energijos rinkos taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais; 

11.1.3. nepriklausomam elektros energijos tiekėjui; 

11.2. elektros energijos gamybos įrenginių administravimo ir priežiūros tvarką, nustatytą 

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos 

ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo 

taisyklių patvirtinimo“; 

11.3. pajamų, gautų vykdant energijos gamybos veiklą, paskirstymo tvarką, kurioje turi būti 

numatytas pajamų panaudojimas: 

11.3.1. paskolai grąžinti; 

11.3.2. administravimo išlaidoms padengti; 

11.3.3. kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams skirti; 

11.3.4. kitiems savivaldybės poreikiams tenkinti (pvz., aplinkosauginiams, socialiniams 

ekonominiams projektams, kaip numatyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 

straipsnio 2 dalyje). 

 

VI SKYRIUS 

AIE BENDRIJOS STATUSO GAVIMO PROCEDŪRA 
 

12. Naujai steigiami ir veikiantys juridiniai asmenys, kurie siekia įgyti AIE bendrijos statusą, 

turi: 

12.1. išsiimti išankstines prijungimo sąlygas, kurios skirtos gamintojo (AIE bendrijos) elektros 

įrenginių prijungimo prie elektros tinklų dalies ir gamintojo elektrinės dalies techniniams projektams 

parengti bei nustatyti reikalavimus statomiems objektams, kuriuos gamintojai turi įvykdyti ir kurias 

išduoda elektros tinklo operatoriai; 

12.2. kreiptis į Tarybą gauti leidimus: 

12.2.1. plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kuris išduodamas vadovaujantis Veiklos 

elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje 

leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“; 
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12.2.2. gaminti elektros energiją, kuris išduodamas vadovaujantis Veiklos elektros energetikos 

sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. 

rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo 

taisyklių patvirtinimo“; 

13. Veikiantys juridiniai asmenys, kurie siekia įgyti AIE bendrijos statusą turėdami leidimus 

plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimus gaminti elektros energiją, Tarybai pateikia 

deklaraciją dėl atitikties Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 straipsnio 2 dalyje 

nustatytiems reikalavimams. 

14. Naujai steigiami ir veikiantys juridiniai asmenys, kurie siekia gauti AIE bendrijos statusą, 

kreipiasi į Tarybą, kuri, nustačiusi jų atitiktį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 202 

straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytiems reikalavimams, Tarybos nustatoma tvarka suteikia AIE bendrijos 

statusą. 

 

VII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Jei pasikeitus teisės aktams pasikeičia šiomis Rekomendacijomis nustatyta AIE bendrijų 

steigimo ir tolimesnės jų veiklos organizavimo tvarką, turi būti vadovaujamasi pasikeitusiomis teisės 

aktų nuostatomis. 

 

————————  


