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Pastaba, pasiūlymas

Pastabų bei pasiūlymų vertinimas, argumentai

1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2019-01-04 raštas Nr. (19.3-19E)3-11
Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų Atsižvelgta.
aprašo, patvirtinto Komisijos 2010 m. spalio 4 d. Atsižvelgiant į pateiktą pastabą, patikslintas Reglamento projekto 20 punktas
nutarimu Nr. O3-202 (toliau – Aprašas), 13.5 papunktis ir išdėstytas taip:
20. Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems yra
numato, kad, jei Komisija, vadovaudamasi Šilumos
taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos aukciono sistemoje,
kainų nustatymo metodika, šilumos tiekėjui ar teikdami pardavimo pavedimą deklaruoja antram kalendoriniam mėnesiui
nepriklausomam šilumos gamintojui, kuriam Šilumos po einamojo mėnesio šilumos kainos dedamąsias (kintamąją ir pastoviąją),
ūkio įstatyme nustatyta tvarka yra privaloma šilumos nustatytas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta
gamybos kainodara, yra nustačiusi šilumos (produkto) Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų
gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąją nustatymo metodikos“, ir, jeigu taikoma, jam taikomą Komisijos nustatytą
ct/kWh konkrečioje centralizuoto šilumos tiekimo papildomą šilumos (produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo
dedamąją, išreikštąas euro centais už kilovatvalandę (ct/kWh) cento šimtųjų
sistemoje, tokio šilumos tiekėjo ar nepriklausomo
dalių tikslumu, ne vėliau kaip 17 (septynioliktąją) einamojo kalendorinio
šilumos gamintojo galutinė šilumos aukcione mėnesio dieną. Komisijai nenustačius papildomos šilumos (produkto)
parduodamos šilumos kaina yra mažinama šia gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamosios, ji yra prilyginama
dedamąja.
Atitinkamai,
siekiant
nustatyti 0,00 ct/kWh.
reglamentavimą, kuris leistų pritaikyti šią dedamąją ne
tik nepriklausomiems šilumos gamintojams, bet ir
šilumos tiekėjams, siūlome pakoreguoti Projekto
20 ir 30 punktus:
„20. Šilumos tiekėjai ir nepriklausomi šilumos
gamintojai, kuriems yra taikoma privaloma šilumos
gamybos kainodara, šilumos aukciono sistemoje
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deklaruoja antram kalendoriniam mėnesiui po
einamojo mėnesio šilumos kainos dedamąsias
(kintamąją ir pastoviąją), nustatytas vadovaujantis
Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta
Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl
Šilumos kainų nustatymo metodikos“, ir, jeigu
taikoma, Komisijos nustatytą papildomą šilumos
(produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo
dedamąją, išreikštas euro centais už kilovatvalandę
(ct/kWh) cento šimtųjų dalių tikslumu, ne vėliau kaip
17 (septynioliktąją) einamojo kalendorinio mėnesio
dieną.“
„30. Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems yra
taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara,
teikiamame pavedime parduoti nurodyta šilumos kaina
negali būti didesnė nei atitinkamo šilumos tiekėjo
atitinkamos centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos
palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos. Jei
šilumos tiekėjui ar nepriklausomam šilumos
gamintojui, kuriam yra taikoma privaloma šilumos
gamybos kainodara, Komisija yra nustačiusi
papildomą pajamų neatitikimo dedamąją šilumos
(produkto) gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo
dedamąją, ši dedamoji yra įvertinama nustatant
šilumos aukciono rezultatus koreguojant mažinant
šilumos tiekėjo ar nepriklausomo šilumos gamintojo
pavedime parduoti nurodytą šilumos kainą.“

Atsižvelgta.
Atsižvelgiant į pateiktą pastabą, patikslintas Reglamento projekto 30 punktas
ir išdėstytas taip:
„30. Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems yra taikoma privaloma
šilumos gamybos kainodara, teikiamame pavedime parduoti nurodyta
šilumos kaina negali būti didesnė nei atitinkamo šilumos tiekėjo atitinkamos
centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos palyginamosios šilumos gamybos
sąnaudos. Jei šilumos tiekėjui ar nepriklausomam šilumos gamintojui,
kuriam yra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, Komisija yra
nustačiusi papildomą pajamų neatitikimo dedamąją šilumos (produkto)
gamybos pajamų (sąnaudų) neatitikimo dedamąją, ši dedamoji yra
įvertinama nustatant šilumos aukciono rezultatus koreguojant mažinant
šilumos tiekėjo ar nepriklausomo šilumos gamintojo pavedime parduoti
nurodytą šilumos kainą.“
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Aprašo 29 punktas numato, kad „šilumos tiekėjas
Šilumos aukciono reglamente nustatyta tvarka šilumos
aukciono informacinėje sistemoje deklaruoja, o
Operatorius paskelbia informaciją apie paskutinių 12
mėnesių faktinį šilumos poreikį, savo gamybos
šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno
šilumos aukciono dalyvio nupirktą šilumos kiekį
atskirose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.
Pagal šilumos aukcione pateiktą(us) pasiūlymą(us)
šilumos tiekėjo eksploatuojamais šilumos gamybos
įrenginiais pagamintas šilumos kiekis nurodomas prie
iš šilumos aukciono dalyvių supirktų šilumos kiekių.“
Atitinkamai siūlome pakoreguoti Projekto 23 punktą:
„23. Šilumos tiekėjas kartu su palyginamosiomis
šilumos gamybos sąnaudomis šilumos aukciono
duomenų valdymo sistemoje taip pat deklaruoja, o
Operatorius šilumos aukciono informacinėje
sistemoje paskelbia Supirkimo tvarkoje numatytą
informaciją
apie
ateinančių
12
mėnesių
prognozuojamą kasmėnesinį
šilumos
poreikį,
planuojamus šilumos aukciono būdu supirkti ir (ar)
gaminti bei šilumos poreikio piko pajėgumus
užtikrinančiais
šilumos
gamybos
įrenginiais
planuojamus pagaminti šilumos kiekius ir pateikia
atitinkamo mėnesio centrinės šilumos tiekimo sistemos
vidutinį
valandinį
poreikio
grafiką.
Jeigu
nepriklausomas šilumos gamintojas ir (ar) šilumos
tiekėjas nurodytais terminais nedeklaruoja Reglamento

Atsižvelgta.
Atsižvelgiant į pateiktą pastabą, patikslintas Reglamento projekto 23 punktas
ir išdėstytas taip:
„23. Šilumos tiekėjas kartu su palyginamosiomis šilumos gamybos
sąnaudomis šilumos aukciono duomenų valdymo sistemoje taip pat
deklaruoja, o Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje
paskelbia Supirkimo tvarkoje numatytą informaciją apie ateinančių
12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį, planuojamus
šilumos aukciono būdu supirkti ir (ar) gaminti bei šilumos poreikio piko
pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais planuojamus
pagaminti šilumos kiekius ir pateikia atitinkamo mėnesio centrinės šilumos
tiekimo sistemos vidutinį valandinį poreikio grafiką. Jeigu nepriklausomas
šilumos gamintojas ir (ar) šilumos tiekėjas nurodytais terminais nedeklaruoja
Reglamento 20−23 punktuose nurodytų duomenų, laikoma, kad atitinkamai
šilumos aukciono dalyvis patvirtina, jog atitinkami duomenys išliko
nepasikeitę, todėl galiojančiais laikomi vėliausiai tokio asmens pateikti
duomenys.“
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20−23 punktuose nurodytų duomenų, laikoma, kad
atitinkamai šilumos aukciono dalyvis patvirtina, jog
atitinkami duomenys išliko nepasikeitę, todėl
galiojančiais laikomi vėliausiai tokio asmens pateikti
duomenys.“
Projekte pateikus pasiūlymą keisti „preliminarios
šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės“ sąvoką,
atitinkamai siūlome peržiūrėti ir turinyje, 4.11
papunktyje ir 39 punkte naudojamas sąvokas.

Atsižvelgta.
Atsižvelgiant į pateiktą pastabą, patikslinti Reglamento projekto 4.1 ir 4.11
papunkčiai ir 39 punktas ir išdėstyti taip:
„4.1. Aukciono diena – darbo diena, kai baigiasi pasiūlymų gaminti ir (ar)
parduoti šilumos energiją (t. y. pavedimų parduoti) pateikimo elektroninėje
šilumos aukciono sistemoje terminas ir šioje sistemoje skelbiamos
preliminarios ir galutinės šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės.
„4.11. Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė – aukciono dieną šilumos
aukciono informacinėje sistemoje prieš pretenzijų dėl prekybos rezultatų
pateikimo ir nagrinėjimo terminą skelbiama pavedimų parduoti eilė, išdėstyta
pagal taikytinuose teisės aktuose nustatytą šilumos supirkimo prioriteto eilę.
Preliminari Ššilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė skelbiama nenurodant
pasiūlymų kainų.“
„39. Skelbdamas preliminarią Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę,
Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje pateikia pavedimų
parduoti eilę, išdėstytą pavedimuose parduoti siūlomos gaminti ir (ar)
parduoti šilumos kainos didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai skirtinguose
pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos yra vienodos, sudarant šią
pavedimų parduoti eilę laikomasi Supirkimo tvarkoje nustatytų šilumos
supirkimo prioritetų eilės. Tais atvejais, kai skirtinguose pavedimuose
parduoti nurodytos šilumos kainos yra vienodos ir tokie pavedimai parduoti
priskirtini tai pačiai prioriteto eilei, tokie pavedimai pateikiami vienoje (toje
pačioje) preliminarioje šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės eilutėje.“

