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PAŽYMA
DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONO GAMINTOJAMS,
NAUDOJANTIEMS VĖJO ENERGIJĄ, KURIŲ ELEKTRINIŲ ĮRENGTOJI GALIA NUO
10 KW IK 350 KW IR KURIOS JUNGIAMOS PRIE SKIRSTOMOJO TINKLO,
NUTRAUKIMO
2019 m. birželio 19 d. Nr. O5E-180
Vilnius
Pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas)
11 straipsnio 13 punkto nuostatas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau –
Komisija) skelbia ir organizuoja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus. Komisija, 2013 m.
balandžio 3 d. gavusi gamintojo prašymą organizuoti aukcioną ir vadovaudamasi Įstatymo, redakcijos
galiojusios iki 2013 m. liepos 1 d., 20 straipsnio 3 dalimi, 2013 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3150 ,,Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių
elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, sąlygų
aprašo patvirtinimo“ patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono vėjo elektrinėms, kurių
numatoma įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo
(toliau – Aukcionas) sąlygų aprašą. Vadovaujantis Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų,
patvirtintų Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo
aukcionų nuostatų patvirtinimo“ redakcijos galiojusios iki 2013 m. rugsėjo 1 d. (toliau – Nuostatai)
4 punktu, aukciono pradžia laikoma aukciono dokumentų vertinimas komiteto pirmajame posėdyje.
Pirmasis komiteto, sudaryto Aukcionui vykdyti, posėdis įvyko 2013 m. birželio 25 d. (posėdžio
protokolas Nr. A2-54).
Aukcionas sustabdytas gavus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
2015 m. rugpjūčio 10 d. raštą Nr. 2R-2326, kuriame buvo nurodyta, jog laisvos skatinimo kvotos vėjo
elektrinėms perdavimo tinkle ir skirstomajame tinkle yra 0 MW. Aukciono komitetas, sudarytas
Komisijos pirmininko 2015 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. O1-14 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo
aukcionų gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, ir gamintojams, naudojantiems hidroenergiją,
komiteto sudarymo“, vadovaudamasis Įstatymo 13 straipsnio 5 dalimi ir Nuostatais, 2015 m.
rugpjūčio 25 d. protokolu Nr. A2-20 priėmė sprendimą sustabdyti Aukcioną iki tol, kol Įstatymo 13
straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyti įrengtųjų galių dydžiai bus padidinti arba atsiras laisvų skatinimo
kvotų nepastačius elektrinių per leidimuose plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių
energijos išteklių pajėgumus nurodytą laikotarpį. Komisija, atsižvelgdama į Komiteto sprendimą bei
vadovaudamasi Įstatymo, redakcijos galiojusios iki 2013 m. liepos 1 d., 13 straipsnio 5 dalimi, 2015
m. rugsėjo 10 d. priėmė nutarimą Nr. O3-489 ,,Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukciono
gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir
kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, sustabdymo“, kuriuo sustabdė Aukcioną.
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11,
13, 14, 17, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-1890 (toliau – Pakeitimo įstatymas) 14 straipsnio 4
dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo sustabdytas skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytais būdais
nutraukiamas.
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Vadovaudamasis Pakeitimo įstatymo 14 straipsnio 4 dalies nuostatomis Aukciono komitetas,
sudarytas Komisijos pirmininko 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. O1E-77 ,,Dėl skatinimo kvotų
paskirstymo aukciono vėjo elektrinėms, kurių numatoma įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir
kurios bus jungiamos prie skirstomojo tinklo, komiteto sudarymo“ (toliau – Komitetas), 2019 m.
birželio 13 d. vykusiame posėdyje pritarė Aukciono nutraukimui (Komiteto posėdžio protokolas Nr.
A2-1 pridedamas).
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Skyrius parengė nutarimo ,,Dėl skatinimo kvotų
paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo
10 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, nutraukimo“ projektą ir siūlo
Komisijai jam pritarti.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo
energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo
tinklo, nutraukimo“ projektas, 1 lapas.
2. Komiteto 2019 m. birželio 13 d. posėdžio protokolas Nr. A2-1, 2 lapai.
Elektros skyriaus patarėja
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