
ŽALIOSIOS LOTERIJOS
„KREKENAVOS PERKI – 
SAULĖS JĖGAINĘ VĖL LAIMI“ 
TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS TAISYKLĖS

1.1. Žaidimą „Krekenavos perki – saulės jėgainę vėl laimi“ (toliau – „Loterija“) organizuoja UAB „Krekenavos 

agrofirma“, įmonės kodas: 168586873, adresas: Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių r. (toliau 

– „Organizatorius“). Taisyklės yra viešai skelbiamos www.krekenavos.lt/lt/zalioji-loterija/. Loterijos vykdyto-

jas yra UAB „Fabula ir partneriai”, Gedimino pr. 10-5, Vilnius, įmonės kodas 124099127 (toliau – „Vykdytojas“). 

Loterijos vykdymo tvarką nustato Organizatorius pagal šias taisykles (toliau – „Taisyklės“). Laikytis Taisyklių 

privalo visi Loterijoje dalyvaujantys asmenys.

1.2. Loterijos vieta – interneto svetainė www.krekenavos.lt/lt/zalioji-loterija/.

1.3. Loterijoje registruotis ir dalyvauti gali dalyviai, turintys gyvenamojo būsto nuosavybę, kuri yra patvirtinta 

Registrų centro duomenimis arba yra bendrasavininkai. Tokiu atveju Prizo laimėtojas, atsiimdamas prizą turės 

pateikti bendrasavininku rašytinius sutikimus.

1.4. Loterija vyksta nuo 2023 m. vasario 8 d. 00:01 val. iki 2023 m. kovo 9 d. 23:59 val.

1.5. Loterijos dalyvis turi nurodytu periodu įsigyti „Krekenavos“ ženklu pažymėtų produktų bet kurioje Lietuvos 

Respublikos teritorijoje esančioje UAB „Krekenavos agrofirma“ partnerių parduotuvėje. „Krekenavos“ ženklo 

pavyzdys:

1.6. Įsigytų prekių pirkimo kvitą dalyvis turi registruoti www.krekenavos.lt/lt/zalioji-loterija/ svetainėje, priseg-

damas pirkimo kvito kopiją bei nurodydamas savo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. 

pašto adresą bei miestą, kuriame registruota gyvenamoji patalpa.

1.7. Vienas dalyvis gali registruoti tik vieną pirkimo čekį.

1.8. Prisegtame kvite turi matytis prekės įsigijimo data, vieta, kvito numeris ir „Krekenavos“ ženklu pažymėto 

produkto įsigijimo faktas. 

1.9. Registracijos formoje turi būti nurodyti teisingi asmeniniai duomenys už kurių teisingumą atsako pats 

dalyvis. 

1.10. Daugiau informacijos apie Žaliąją loteriją skelbiama interneto svetainėje 

www.krekenavos.lt/lt/zalioji-loterija/. 

2. LOTERIJOS DALYVIAI

2.1. Loterijoje gali dalyvauti visi pilnametystės sulaukę fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys 

gyvenamojo būsto nuosavybę, patvirtintą VĮ„ Registrų centras“ duomenimis.

2.2. Loterijoje negali dalyvauti UAB „Krekenavos agrofirma“ ir UAB „Fabula ir partneriai“ darbuotojai ir jų šeimos 

nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai). Konstatavus, kad išvardytų įmonių dar-

buotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Loterijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas tokiu atveju neįteikiamas.  
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2.3. Užregistravę savo duomenis Loterijoje, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir, 

kad Loterijos Organizatorius, jo paskirti asmenys ir su žaidimu susiję partneriai gali tvarkyti dalyvių as-

mens duomenis Loterijos organizavimo tikslais: siekdami nustatyti prizo laimėtoją, paskelbti jį svetainėje 

www.krekenavos.lt/lt/zalioji-loterija/ bei UAB „Krekenavos agrofirma“ socialinių tinklų paskyrose ir tvarkyti 

visas su prizo įteikimu susijusias procedūras.

3. PRIZAS

3.1. Pagrindinis Loterijos prizas – 5 kW saulės elektrinės įrenginių dalis „Dzūkijos“ saulės parke Varėnos raj. 

(toliau – Elektrinė), kuri Prizo laimėtojui bus perleidžiama www.eparkai.lt platformoje. Elektrinės gyvavimo 

terminas  - nuo 2023 m. rugpjūčio mėn. iki 2046 m. rugpjūčio mėn.

3.2. Loterijos laimėtojas (toliau – Prizo laimėtojas) įsipareigoja sudaryti Įrenginio pirkimo – pardavimo ir pa-

slaugų sutartį su UAB „Evecon“  saulės parko vystytoju eparkai.lt platformoje ir sumokėti 1 (vieno) EUR sutarties 

sudarymo mokestį per 1 mėnesį nuo Loterijos laimėtojo paskelbimo.

3.3. Prizo laimėtojas turi teisę perleisti tam tikrą savo Prizo dalį kitam asmeniui, tai suderinęs su Loterijos or-

ganizatoriais. Perleidžiamo Prizo dalis negali būti mažesnė nei 1 kW. 

3.4. Prizo laimėtojas turi teisę atsisakyti Prizo, iki bus pasirašyta Įrenginio pirkimo – pardavimo ir paslaugų 

sutartis.

3.5. Loterijos Organizatorius įsipareigoja apmokėti Prizo laimėtojo Elektrinės rezervacijos mokestį, metinį 

Elektrinės paslaugų mokestį už likusią 2023 metų dalį bei vienkartinį administravimo Elektrinės prijungimo 

mokestį.

3.6. Kitus Elektrinės pirkimo – pardavimo sutartyje numatytus su Elektrinės priežiūra susijusius mokesčius 

Prizo laimėtojas turės padengti savo asmeninėmis lėšomis visą Elektrinės gyvavimo periodą.

3.7. Jei Prizo laimėtojas sunaudoja daugiau elektros energijos, nei pagamina Elektrinė, jam taikomas jo pasir-

inkto nepriklausomo energijos tiekėjo sutartyje numatytas tarifas už kiekvieną iš tiekėjo įsigytą kWh. 

3.8. Jei Prizo laimėtojui Elektrinės galia yra per didelė, ši galia gali būti paskirstyta į kitus Prizo laimėtojui nuos-

avybės teise priklausančius objektus, tačiau mažiausia priskiriamos galios dalis negali būti mažesnė nei 1 kW. 

Prizo laimėtojas turi teisę iš savo elektros energijos tiekėjo gauti teisės aktuose numatytą kompensaciją už Elek-

trinėje pagamintą bei sukauptą, bet per kaupimo laikotarpį nesuvartotą saulės energiją.

4. LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

4.1. Prizo laimėtojas renkamas atsitiktiniu būdu naudojant programinę įrangą.

4.2. Su Prizo laimėtoju bus asmeniškai susisiekta registracijos formoje nurodytais kontaktais.

4.3. Loterijos dalyvis privalo saugoti pirkimo čekį iki Loterijos pabaigos, kad galėtų įrodyti Loterijoje dalyvau-

jančių produktų pirkimo faktą.

4.4. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Loterijoje pagal šių Taisyklių 1.6. punkto reika-

lavimus, Loterijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat 

yra atsakingas už visas klaidas, padarytas pateikiant duomenis. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti 

ar diskvalifikuoti iš Loterijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo  

pažeidžia Loterijos Taisykles. 

4.5. Prizo laimėtojui nepateikus šių 1.6. punkte nurodytų duomenų ir/arba informacijai nesutampant su Prizą 

laimėjusios registracijos informacija, Prizas neįteikiamas, renkamas naujas laimėtojas.

4.6. Siekiant užtikrinti skaidrumą, Prizo laimėtojas bus viešai skelbiamas kovo 13 d. 

www.krekenavos.lt/lt/zalioji-loterija/ svetainėje bei UAB „Krekenavos agrofirma“ socialinių tinklų paskyrose.
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5. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

5.1. Su Prizo laimėtoju Loterijos Vykdytojas susisieks registracijos metu nurodytu kontaktiniu telefonu ar el. 

paštu.

5.2. Prizo laimėtojo bus prašoma per 3 d. d. pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą bei gyvenamojo būs-

to, kuriam bus naudojamas Prizas, nuosavybę patvirtinančius dokumentus.

5.3. Dėl Elektrinės pirkimo – pardavimo ir paslaugų sutarties sudarymo  kylančių klausimų laimėtoją tiesiogiai 

konsultuos UAB „Ignitis“, kuri valdo eparkai.lt platformą, atstovai.

5.4. Prizo laimėtojas, norėdamas sudaryti Elektrinės pirkimo – pardavimo ir paslaugų sutartį, turi 

užsiregistruoti www.eparkai.lt platformoje. 

5.5. Prieš sudarydamas Elektrinės pirkimo – pardavimo ir paslaugų sutartį, Prizo laimėtojas įsipareigoja susi-

pažinti ir laikytis  naudojimosi taisyklių. 

5.6. Elektrinės pirkimo – pardavimo ir paslaugų sutartis yra sudaroma  platformos pagalba, nuotoliniu būdu. 

Sudarydamas Elektrinės pirkimo – pardavimo sutartį, Prizo laimėtojas sumoka 1 (vieno) Euro sutarties sudary-

mo mokestį.

5.7. Gavęs Prizą ir pasirašęs Elektrinės Perdavimo - priėmimo aktą, Prizo laimėtojas Loterijos Organizatoriui, 

Vykdytojui ar jo įgaliotai šaliai nebegali reikšti jokių pretenzijų dėl Prizo. 

5.8. Organizatorius neatsako už Prizo laimėtojui galimai padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis Prizu. 

5.9. Laimėtas Prizas negali būti pakeistas jokiu kitu prizu, Prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais. 

5.10. Su Prizo atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, nenurodytos šiose Taisyklėse, Prizo laimėtojui nekom-

pensuojamos. 

5.11. Jei Prizas nėra išduotas ar Prizo laimėtojas jo neatsiima pagal šias Taisykles, atsitiktiniu būdu traukiamas 

naujas laimėtojas.

5.12. Organizatorius neatsako už Loterijos dalyvių pasitraukimą iš Loterijos, taip pat Prizo neišdavimo atvejus, 

kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Loterijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su 

Prizo laimėtoju nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies per 

5 d. d. 

5.13. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizo tais atvejais, 

kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai keisti Loterijos są-

lygas ir Taisykles. Apie Loterijos sustabdymą Organizatorius privalo pranešti internetiniame puslapyje 

www.krekenavos.lt/lt/zalioji-loterija/.

5.14. Visos pretenzijos dėl Loterijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai UAB „Krekenavos agro-

firma“, įmonės kodas: 168586873, adresas: Mantvilonių k. 1, Mantviloniai, LT-57346 Kėdainių ar el. pašto adresu 

zaliojiloterija@fabula.lt.

5.15 Po 2023 m. kovo 30 d. pateikti skundai nebenagrinėjami.

5.16. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pretenzijos 

gavimo.

6. DUOMENŲ APSAUGA

6.1. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Loterijos įgyvendinimą, Prizo laimėtojo nustatymą ir Prizo 

įteikimą. Prizo laimėtojo asmens duomenys bus perduoti UAB „Ingtis“, kuri yra www.eparkai.lt plat-formos 

valdytojas ir UAB „Evecon“, kuris vysto „Dzūkijos“ saulės parką. Įrenginio pirkimo – pardavimo ir pa-slaugų 

sutarties parengimo tikslu ir pagrindu. Visa informacija nurodyta Privatumo politikoje, kuri skelbiama 

www.krekenavos.lt/lt/zalioji-loterija/.

Iškilus klausimams, kreipkitės zaliojiloterija@fabula.lt.
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