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2020-03PAŽYMA
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ
SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PAKEITIMO
2020 m. kovo d. Nr. O5EVilnius
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento
Elektros skyrius (toliau – Elektros skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių
išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 12 ir 13 punktais, kuriais Tarybos kompetencijai priskirta
rengti ir tvirtinti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus bei skelbti ir organizuoti
skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus (toliau – Aukcionas), parengė Tarybos 2011 m. liepos 29 d.
nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“, kuriuo patvirtinti Elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatai (toliau – Nuostatai),
pakeitimo projektą (toliau – Projektas), kuris 2020 m. kovo 6 d. raštu Nr. R2-(E)-1219,
vadovaujantis Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
teisės aktų projektų taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą
reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu buvo paskelbtas viešajai
konsultacijai, o 2020 m. kovo 10 d. raštu Nr. R2-(E)-1251 pratęsta viešoji konsultacija dėl Projekto
derinimo nuo 2020 m. kovo 6 d. iki 2020 m. kovo 16 d., Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų
informacinėje sistemoje ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.
LITGRID AB 2020 m. kovo 16 d. elektroniniu laišku (reg. Nr. R1-3531) informavo, kad
pastabų ir pasiūlymų Projektui neturi. UAB „Ignitis renewables“ 2020 m. kovo 13 d. raštu
Nr. 1.3.200313-1, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija 2020 m. kovo 16 d. raštu Nr. A2020/03 ir
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2020 m. kovo 16 d. raštu Nr. (8.2-26 E)3-387 pateikė
pastabas ir pasiūlymus Projektui. Gautos pastabos ir pasiūlymai įvertinti pridedamoje derinimo
pažymoje (3 priedas).
Po viešosios konsultacijos Projekte numatyti šie Nuostatų pakeitimai:
1.
Siekiant, kad Aukciono dalyviams būtų aiškesni Aukciono vykdymo terminai,
Nuostatuose apibrėžtas informacijos apie planuojamą organizuoti Aukcioną nustatymo terminas,
kuris turi būti paskelbtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje nustatytomis
dienomis. Taip pat numatyta, kad Aukciono sąlygų aprašas parengiamas ir nutarimu patvirtinamas
per vieną mėnesį nuo didžiausios kainos paskelbimo, bet ne vėliau kaip iki informacijos apie
planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo dienos.
2.
Siekiant aiškumo Aukciono dalyvių registravime, pakeistas Nuostatų 44 punktas,
kuriame patikslinama, kokiu būdu bus registruojami ir suteikiami Aukciono dalyviams, kurie
pateikia du ar daugiau vokų su skirtingais Aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo,
numeriai.
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3.
Norint sumažinti tikimybę atsirasti galimiems procedūriniams nesusipratimams
rengiant raštus Aukciono dalyviams arba kreipiantis į atitinkamas institucijas ar energetikos įmones
dėl duomenų apie Aukciono dalyvius patikrinimo, Nuostatuose patikslinta, kad Taryba gali iš
Aukciono dalyvių reikalauti papildomos informacijos dėl Aukciono dokumentų patikslinimo ir
paaiškinimo ar kreiptis į atitinkamas institucijas ir (ar) energetikos įmones dėl duomenų apie
Aukciono dalyvius patikrinimo.
4.
Atsižvelgiant į praktikoje pastebėtą problematiką dėl Aukciono eigos, kai pirmajame
Aukciono etape Aukciono dalyviai pateikia pasiūlymus dėl kainos priedo lygius 0 Eur/MWh,
Nuostatai papildyti 711 punktu, kuriuo numatoma, kad tuo atveju, kai Aukciono pirmojo etapo metu
Aukciono dalyvių pageidaujamas kainos priedas lygus 0 Eur/MWh ir nepakanka skatinimo kvotos
ir (ar) ribojamas elektrinių prijungimas, potencialiu laimėtoju pripažįstamas Aukciono dalyvis,
nurodęs didžiausią metinį gamybos kiekį. Jei sutampa ir metinis gamybos kiekis, tačiau nepakanka
skatinimo kvotos, ir (ar) ribojamas elektrinių prijungimas, skatinimo kvota šiems dalyviams
padalinama proporcingai jų nurodytam metiniam gamybos kiekiui.
5.
Atsižvelgiant į praktikoje kylančią problematiką dėl terminų teikiant antrojo
Aukciono etapo dokumentus, pakeistas Nuostatų 73 punktas, kuriuo numatyta, jog vietoje šiuo metu
nustatyto 5 kalendorinių dienų termino pateikti dokumentus antrajam Aukciono etapui būtų
taikomas 5 darbo dienų terminas.
6.
Atsižvelgiant į praktikoje pastebimus sunkumus Aukciono dalyviams teikiant
dokumentus, pakeistas galimai klaidinantis Nuostatų 5 priedas ir jis išdėstytas nauja, aiškesne
redakcija.
7.
Atlikti kiti patikslinamieji pakeitimai – Nuostatų punktai papildyti nuoroda į
teikiamą priedą, pataisyti Nuostatų punktuose neteisingai nurodyti punktai ar papunkčiai, nurodyti
patikslinimai, kuriais vadovaujantis nereikia rengti antrojo Aukciono etapo, bei patikslinta, nuo
kada skaičiuojamas dokumentų pateikimo terminas.
Elektros skyrius, vadovaudamasis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11
straipsnio 12 ir 13 punktais, siūlo Tarybai pritarti Projektui.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos
29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo
kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 5 lapai.
2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos
29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo
kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas,
5 lapai.
3. Tarybos nutarimo „Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d.
nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo pažyma, 7 lapai.
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Badrinienė

Į posėdį kviečiami (jungiantis prie Microsoft Teams programos nuotoliniu būdu):
1. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;
2. Lietuvos vėjo elektrinių asociacija;
3. Lietuvos saulės energetikos asociacija;
4. Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija;
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5. AB „Litgrid“;
6. AB „Energijos skirstymo operatorius“;
7. UAB „Ignitis grupė“.

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS
GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO
AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m.
Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
11 straipsnio 12 ir 13 punktais bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl
Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų nuostatus, patvirtintus Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229
„Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai):
1. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10. Dalyviai tarpusavyje konkuruoja teikdami pasiūlymus pageidaujamam kainos priedui
(Eur/MWh). Maksimalus galimas kainos priedas gali būti nurodytas toks, kokį Taryba nutarimu
patvirtino konkrečiam aukcionui, kiti pasiūlymai turi būti teikiami 0,05 Eur/MWh kainos priedo
žingsnio tikslumu (0,05 Eur tikslumu). Mažiausias pasiūlytas kainos priedo dydis gali būti lygus
nuliui. Tuo atveju, kai Dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis viršija aukciono
sąlygų apraše nustatytą didžiausią galimą dydį arba yra pateiktas ne 0,05 euro tikslumu, toks
pasiūlymas laikomas negaliojančiu, o Dalyvis neįtraukiamas į Dalyvių pateiktų pasiūlymų dėl
kainos priedo eilę.“
2. Pakeisti 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
,,25. Taryba Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame tvarkaraštyje nustatytomis
dienomis paskelbia informaciją apie planuojamą organizuoti aukcioną Tarybos interneto
svetainėje. Skelbiant informaciją apie planuojamą organizuoti aukcioną turi būti nurodyta:“
3. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:
„27.Taryba per vieną mėnesį nuo didžiausiosios kainos paskelbimo, bet ne vėliau kaip iki
informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo dienos parengia ir nutarimu
patvirtina aukciono sąlygų aprašą.“
4. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:
„35. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, vienu metu atskiruose vokuose pateikia
aukciono dokumentus ir 5 priede nustatytos formos pasiūlymą dėl kainos priedo.“
5. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:
„44. Aukciono sekretorius kiekvienam Dalyviui Nuostatų 42 punkte nurodytą Dalyvio
numerį suteikia atsitiktine tvarka. Jeigu tas pats Dalyvis pateikia kelis vokus su skirtingais
aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo, Dalyviui suteikiamas vienas Dalyvio
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numeris, prie jo papildomai nurodant skaitmenį, kuris identifikuotų skirtingus iš to paties Dalyvio
gautus vokus su aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo. Suteiktas Dalyvio
numeris nekeičiamas ir galioja visų aukciono etapų metu.“
6. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:
„51. Dalyviai privalo elgtis sąžiningai ir nepažeisti sąžiningos konkurencijos principų,
teikti teisingą ir neklaidinančią informaciją. Dalyviams draudžiama atlikti veiksmus, kurie riboja
ar gali riboti konkurenciją. Tarybai nustačius galimų sąžiningos konkurencijos pažeidimų,
draudžiamų susitarimų ir kitų pažeidimų požymių, įskaitant Nuostatų 34.12 papunktyje įtvirtintų
reikalavimų nesilaikymą, Taryba turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą ir
kitas kompetentingas institucijas dėl tyrimo pradėjimo. Tuo atveju, jei buvo kreiptasi į atsakingas
institucijas šiame punkte nurodytais pagrindais ir atsakingų institucijų atliktų tyrimų metu
paaiškėja, kad Dalyvis Aukciono metu atliko veiksmus, ribojančius konkurenciją, Taryba turi teisę
pakeisti savo sprendimą dėl aukciono rezultatų, patvirtintų Nuostatų 83 punkte nurodytu
nutarimu.“
7. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:
„57. Taryba gali reikalauti iš Dalyvių papildomos informacijos dėl aukciono dokumentų
patikslinimo ir paaiškinimo. Dalyviai privalo per 3 darbo dienas nuo tokio Tarybos reikalavimo
gavimo dienos pateikti reikiamą informaciją Tarybai.“
8. Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:
„58. Taryba gali kreiptis į atitinkamas Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių
institucijas, energetikos įmones dėl duomenų apie Dalyvius patikrinimo. Naudodamasi gauta
informacija Taryba ir Komitetas privalo laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.“
9. Pakeisti 67 punktą ir jį išdėstyti taip:
„67. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Nuostatų 66 punkte nurodyto protokolo
pasirašymo, Taryba savo interneto svetainėje paskelbia Dalyvių pasiūlymų dėl kainos priedo eilę,
nurodydama Dalyvių numerius ir jų pasiūlytus kainų priedo dydžius didėjančia tvarka, ir
potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus bei likusią nepaskirstytą kvotą, jei nustatomos
Nuostatų 72 punkte nurodytos aplinkybės. Jei keleto Dalyvių siūlomas kainos priedas sutampa,
sudarant eilę pirmenybė teikiama didesnį metinį gamybos kiekį nurodžiusiam Dalyviui. Jei
sudarant potencialių laimėtojų eilę paaiškėja Nuostatų 70.2 papunktyje ir 71 punkte nurodytos
aplinkybės, skelbiant Tarybos interneto svetainėje potencialius aukciono laimėtojus nurodoma ir
data, iki kurios potencialūs aukciono laimėtojai, ketinantys dalyvauti antrajame Aukciono etape,
privalo pateikti patikslintus kainos priedo pasiūlymus, užpildant 5 priede nustatytą pasiūlymo dėl
kainos priedo formą, bei nurodomas patikslintų kainos priedo pasiūlymų registravimo laikas.“
10. Pakeisti 70.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„70.2. tuo atveju, jei elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių galimą
prijungimą, organizuojamas antrasis aukciono etapas, išskyrus 711 punkte nurodytu atveju.“
11. Pakeisti 71 punktą ir jį išdėstyti taip:
„71. Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo
dydžio yra mažiausi ir sutampa, tačiau nėra pakankamai skatinimo kvotos visiems vienodą
pageidaujamą kainos priedą pasiūliusiems Dalyviams, organizuojamas antrasis Aukciono etapas,
išskyrus 711 punkte nurodytu atveju.“
12. Papildyti 711 punktu:
,,711. Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo
yra 0 Eur/MWh, tačiau skatinimo kvotos nepakanka ir (ar) ribojamas Dalyvių elektrinių
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prijungimas, potencialiu laimėtoju pripažįstamas Dalyvis, nurodęs didžiausią metinį gamybos
kiekį. Jeigu sutampa ir nurodytas metinis gamybos kiekis, ir nepakanka skatinimo kvotos, ir (ar)
ribojamas elektrinių prijungimas, skatinimo kvota šiems Dalyviams paskirstoma proporcingai jų
nurodytam metiniam gamybos kiekiui, skatinimo kvotos dydį nurodant vieno skaičiaus po kablelio
tikslumu. Dalyviai, kuriems proporcingai paskirstoma skatinimo kvota, ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, privalo raštu informuoti Tarybą, kad
sutinka būti pripažinti potencialiais laimėtojais su jiems proporcingai priskirta skatinimo kvota. Jei
pasibaigus
3 darbo dienų terminui nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, Dalyvis raštu nepateikia
sutikimo, laikoma, kad jis nesutinka būti pripažintas potencialiu laimėtoju. Visa likusi
nepaskirstyta skatinimo kvota Dalyviams siūloma Nuostatų 72 punkte numatyta tvarka.“
13. Pakeisti 72 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
,,72. Nuostatų 69 ir 711 punktuose ir 80.2 papunktyje nurodytais atvejais, kai suteikus
potencialiam laimėtojui ar laimėtojams skatinimo kvotą, dar lieka nepaskirstytos skatinimo kvotos
ir pakankamai elektros tinklo galios ir pralaidumo, po potencialaus laimėtojo ar laimėtojų toliau
Nuostatų 67 punkte nurodytoje sudarytoje eilėje esantys Dalyviai eilės tvarka per 3 darbo dienas
nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, turi teisę būti pripažinti aukciono potencialiais
laimėtojais, jiems taikant potencialaus aukciono laimėtojo ar laimėtojų, išskyrus Nuostatų
68.2 papunktyje nurodytą potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus, pasiūlytą mažiausią kainos
priedą ir likusią skatinimo kvotos dalį, jos neviršijant. Jei Nuostatų 67 punkte nurodytoje
sudarytoje eilėje keletas dalyvių yra pasiūlę vienodą kainos priedą ir nurodę vienodą metinį
gamybos kiekį, likusi nepaskirstyta skatinimo kvota paskirstoma šiems Dalyviams proporcingai jų
nurodytam metiniam gamybos kiekiui vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. Šiais atvejais:“
14. Pakeisti 72.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„72.3. kai keletas Dalyvių yra pasiūlę vienodą kainos priedą ir nurodę vienodą metinį
gamybos kiekį, ir jiems likusi nepaskirstyta skatinimo kvota buvo paskirstyta ir pasiūlyta
proporcingai jų nurodytam metiniam gamybos kiekiui, ir Dalyvis raštu nepateikia sutikimo būti
pripažintais aukciono laimėtojais, t. y. Dalyvis nesutinka būti pripažintas potencialiu aukciono
laimėtoju su jam priskirta skatinimo kvota, tokiu atveju šiam Dalyviui priskirta kvota laikoma
nepaskirstyta kvota, kuri įvertinama Įstatymo 20 straipsnio 13 dalyje numatyta tvarka.
Pasibaigus 3 darbo dienų terminui nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo arba
Nuostatų 72.2 papunktyje nurodyto Tarybos rašto išsiuntimo dienos, Taryboje gauti Dalyvių
rašytiniai sutikimai nepriimami.“
15. Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:
„73. Kai organizuojamas Nuostatų 70.2 papunktyje ir 71 punkte numatytas antrasis
aukciono etapas, Dalyvis, ketinantis dalyvauti paskelbtame antrajame aukciono etape, nė vėliau
kaip per 5 darbo dienas nuo Nuostatų 67 punkte nurodytos informacijos paskelbimo dienos
pateikia voką su patikslintu kainos priedo pasiūlymu. Vokui su patikslintu kainos priedo
pasiūlymu taikomi Nuostatų 39 ir 41 punktuose nustatyti reikalavimai. Voką su patikslintu kainos
priedo pasiūlymu ne vėliau kaip tą pačią jo gavimo dieną registruoja aukciono sekretorius
aukcionų žurnale ir, laikydamasis Nuostatų 42 punkte nustatytų reikalavimų, išduoda Dalyviui
patvirtinimą (4 priedas). Vokai su patikslintais kainos priedo pasiūlymais registruojami tik
Nuostatų 67 punkte nurodytoje paskelbiamoje informacijoje nurodytu šių dokumentų registravimo
laiku. Sekretorius neturi teisės registruoti voko su patikslintu kainos priedo pasiūlymu Nuostatų 46
punkte nurodytomis aplinkybėmis. Patikslinti kainos priedo pasiūlymai laikomi pateikti tą dieną,
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kai jie įregistruojami aukciono žurnale.“
16. Pakeisti Nuostatų 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Tarybos pirmininkas

Elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų nuostatų
5 priedas

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, kodas)
Valstybinei energetikos
reguliavimo tarybai
Verkių g. 25C-1
LT-08223 Vilnius
PASIŪLYMAS DĖL KAINOS PRIEDO

(surašymo data)

(surašymo vieta)

Pasiūlymas dėl kainos priedo

___________________
(pareigų pavadinimas) 1

1 Fiziniam asmeniui šios eilutės pildyti nereikia

Eur/MWh

________

_______________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Projekto
lyginamasis variantas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS
GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO
AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m.
Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
11 straipsnio 12 ir 13 punktais bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E„Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl
Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų nuostatus, patvirtintus Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229
„Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai):
1. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10. Dalyviai tarpusavyje konkuruoja teikdami pasiūlymus pageidaujamam kainos priedui
(Eur/MWh). Maksimalus galimas kainos priedas gali būti nurodytas toks, kokį Taryba nutarimu
patvirtino konkrečiam aukcionui, kiti pasiūlymai turi būti teikiami 0,05 Eur/MWh kainos priedo
žingsnio tikslumu (0,05 Eur tikslumu). Mažiausias pasiūlytas kainos priedo dydis gali būti lygus
nuliui (Nuostatų 5 priedas). Tuo atveju, kai Dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis
viršija aukciono sąlygų apraše nustatytą didžiausią galimą dydį arba yra pateiktas ne 0,05 euro
tikslumu, toks pasiūlymas laikomas negaliojančiu, o Dalyvis neįtraukiamas į Dalyvių pateiktų
pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.“
2. Pakeisti 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
,,25. Taryba, atsižvelgusi į
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame
tvarkaraštyje nustatytus nustatytomis aukciono terminus dienomis, paskelbia informaciją apie
planuojamą organizuoti aukcioną Tarybos interneto svetainėje. Skelbiant informaciją apie
planuojamą organizuoti aukcioną turi būti nurodyta:“
3. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:
„27.Taryba per vieną mėnesį nuo didžiausiosios kainos paskelbimo, bet ne vėliau kaip iki
informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo dienos parengia ir nutarimu
patvirtina aukciono sąlygų aprašą. Šiame punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas paaiškėjus
naujoms faktinėms aplinkybėms, susijusioms su šiame punkte Aukciono sąlygų apraše skelbtina
informacija, bet ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų, ir nepažeidžiant Įstatymo 20 straipsnio
4 dalyje nurodyto aukciono organizavimo termino.“
4. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:
„35. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, vienu metu atskiruose vokuose pateikia
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aukciono dokumentus ir 5 priede nustatytos formos pasiūlymą dėl kainos priedo.“
5. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:
„44. Aukciono sekretorius kiekvienam Dalyviui Nuostatų 42 punkte nurodytą Dalyvio
numerį suteikia atsitiktine tvarka. Jeigu tas pats Dalyvis pateikia kelis vokus su skirtingais
aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo, Dalyviui suteikiamas vienas Dalyvio
numeris, prie jo papildomai nurodant skaitmenį, kuris identifikuotų skirtingus iš to paties
Dalyvio gautus vokus su aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo. Suteiktas
Dalyvio numeris nekeičiamas ir galioja visų aukciono etapų metu.“
6. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:
„51. Dalyviai privalo elgtis sąžiningai ir nepažeisti sąžiningos konkurencijos principų,
teikti teisingą ir neklaidinančią informaciją. Dalyviams draudžiama atlikti veiksmus, kurie riboja
ar gali riboti konkurenciją. Tarybai nustačius galimų sąžiningos konkurencijos pažeidimų,
draudžiamų susitarimų ir kitų pažeidimų požymių, įskaitant Nuostatų 34.13 34.12 papunktyje
įtvirtintų reikalavimų nesilaikymą, Taryba turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos
tarybą ir kitas kompetentingas institucijas dėl tyrimo pradėjimo. Tuo atveju, jei buvo kreiptasi į
atsakingas institucijas šiame punkte nurodytais pagrindais ir atsakingų institucijų atliktų tyrimų
metu paaiškėja, kad Dalyvis Aukciono metu atliko veiksmus, ribojančius konkurenciją, Taryba
turi teisę pakeisti savo sprendimą dėl aukciono rezultatų, patvirtintų Nuostatų 83 punkte nurodytu
nutarimu.“
7. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:
„57. Komitetas gali siūlyti Tarybai Taryba gali reikalauti iš Dalyvių papildomos
informacijos dėl aukciono dokumentų patikslinimo ir paaiškinimo. Dalyviai privalo per 3 darbo
dienas nuo tokio Tarybos reikalavimo gavimo dienos pateikti reikiamą informaciją Tarybai.“
8. Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:
„58. Komitetas gali siūlyti Tarybai Taryba gali kreiptis į atitinkamas Lietuvos
Respublikos ar užsienio valstybių institucijas, energetikos įmones dėl duomenų apie Dalyvius
patikrinimo. Naudodamasi gauta informacija Taryba ir Komitetas privalo laikytis konfidencialumo
įsipareigojimų.“
9. Pakeisti 67 punktą ir jį išdėstyti taip:
„67. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Nuostatų 66 punkte nurodyto protokolo
pasirašymo, Taryba savo interneto svetainėje paskelbia Dalyvių pasiūlymų dėl kainos priedo eilę,
nurodydama Dalyvių numerius ir jų pasiūlytus kainų priedo dydžius didėjančia tvarka, ir
potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus bei likusią nepaskirstytą kvotą, jei nustatomos
Nuostatų 72 punkte nurodytos aplinkybės. Jei keleto Dalyvių siūlomas kainos priedas sutampa,
sudarant eilę pirmenybė teikiama didesnį metinį gamybos kiekį nurodžiusiam Dalyviui. Jei
sudarant potencialių laimėtojų eilę paaiškėja Nuostatų 70.2 papunktyje ir 71 punkte nurodytos
aplinkybės, skelbiant Tarybos interneto svetainėje potencialius aukciono laimėtojus nurodoma ir
data, iki kurios potencialūs aukciono laimėtojai, ketinantys dalyvauti antrajame Aukciono etape,
privalo pateikti patikslintus kainos priedo pasiūlymus, užpildant 5 priede nustatytą pasiūlymo
dėl kainos priedo formą, bei nurodomas patikslintų kainos priedo pasiūlymų registravimo
laikas.“
10. Pakeisti 70.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„70.2. tuo atveju, jei elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių galimą
prijungimą, organizuojamas antrasis aukciono etapas, išskyrus 711 punkte nurodytu atveju.“
11. Pakeisti 71 punktą ir jį išdėstyti taip:
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„71. Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo
dydžio yra mažiausi ir sutampa, tačiau nėra pakankamai skatinimo kvotos visiems vienodą
pageidaujamą kainos priedą pasiūliusiems Dalyviams, organizuojamas antrasis Aukciono etapas,
išskyrus 711 punkte nurodytu atveju.“
12. Papildyti 711 punktu:
,,711. Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos
priedo yra 0 Eur/MWh, tačiau skatinimo kvotos nepakanka ir (ar) ribojamas Dalyvių
elektrinių prijungimas, potencialiu laimėtoju pripažįstamas Dalyvis, nurodęs didžiausią
metinį gamybos kiekį. Jeigu sutampa ir nurodytas metinis gamybos kiekis, ir nepakanka
skatinimo kvotos, ir (ar) ribojamas elektrinių prijungimas, skatinimo kvota šiems Dalyviams
paskirstoma proporcingai jų nurodytam metiniam gamybos kiekiui, skatinimo kvotos dydį
nurodant vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. Dalyviai, kuriems proporcingai paskirstoma
skatinimo kvota, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės
sudarymo, privalo raštu informuoti Tarybą, kad sutinka būti pripažinti potencialiais
laimėtojais su jiems proporcingai priskirta skatinimo kvota. Jei pasibaigus 3 darbo dienų
terminui nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, Dalyvis raštu nepateikia sutikimo,
laikoma, kad jis nesutinka būti pripažintas potencialiu laimėtoju. Visa likusi nepaskirstyta
skatinimo kvota Dalyviams siūloma Nuostatų 72 punkte numatyta tvarka.“
13. Pakeisti 72 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
,,72. Nuostatų 69 punkte ir 711 punktuose ir 80.2 papunktyje nurodytais atvejais, kai
suteikus potencialiam laimėtojui ar laimėtojams skatinimo kvotą, dar lieka nepaskirstytos
skatinimo kvotos ir pakankamai elektros tinklo galios ir pralaidumo, po potencialaus laimėtojo ar
laimėtojų toliau Nuostatų 67 punkte nurodytoje sudarytoje eilėje esantys Dalyviai eilės tvarka per
3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, turi teisę būti pripažinti aukciono
potencialiais laimėtojais, jiems taikant potencialaus aukciono laimėtojo ar laimėtojų, išskyrus
Nuostatų 68.2 papunktyje nurodytą potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus, pasiūlytą
mažiausią kainos priedą ir likusią skatinimo kvotos dalį, jos neviršijant. Jei Nuostatų 67 punkte
nurodytoje sudarytoje eilėje keletas dalyvių yra pasiūlę vienodą kainos priedą ir nurodę vienodą
metinį gamybos kiekį, likusi nepaskirstyta skatinimo kvota paskirstoma šiems Dalyviams
proporcingai jų nurodytam metiniam gamybos kiekiui vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. Šiais
atvejais Dalyviai:“
14. Pakeisti 72.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„72.3. kai keletas Dalyvių yra pasiūlę vienodą kainos priedą ir nurodę vienodą metinį
gamybos kiekį, ir jiems likusi nepaskirstyta skatinimo kvota buvo paskirstyta ir pasiūlyta
proporcingai jų nurodytam metiniam gamybos kiekiui, ir Dalyvis raštu nepateikia sutikimo būti
pripažintais aukciono laimėtojais, t. y. Dalyvis nesutinka būti pripažintas potencialiu aukciono
laimėtoju su jam priskirta skatinimo kvota, tokiu atveju šiam Dalyviui priskirta kvota laikoma
nepaskirstyta kvota, kuri įvertinama Įstatymo 20 straipsnio 13 dalyje numatyta tvarka.
Pasibaigus 3 darbo dienų terminui nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo arba
Nuostatų 72.2 papunktyje nurodyto Tarybos rašto išsiuntimo dienos, Taryboje gauti Dalyvių
rašytiniai sutikimai nepriimami.“
15. Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:
„73. Kai organizuojamas Nuostatų 70.2 papunktyje ir 71 punkte numatytas antrasis
aukciono etapas, Dalyvis, ketinantis dalyvauti paskelbtame antrajame aukciono etape, nė vėliau
kaip per 5 kalendorines darbo dienas nuo Nuostatų 67 punkte nurodytos informacijos paskelbimo
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dienos pateikia voką su patikslintu kainos priedo pasiūlymu. Vokui su patikslintu kainos priedo
pasiūlymu taikomi Nuostatų 38, 39, ir 41 punktuose nustatyti reikalavimai. Voką su patikslintu
kainos priedo pasiūlymu ne vėliau kaip tą pačią jo gavimo dieną registruoja aukciono sekretorius
aukcionų žurnale ir, laikydamasis Nuostatų 42 punkte nustatytų reikalavimų, išduoda Dalyviui
patvirtinimą
(4 priedas). Vokai su patikslintais kainos priedo pasiūlymais registruojami tik Nuostatų 67 punkte
nurodytoje paskelbiamoje informacijoje nurodytu šių dokumentų registravimo laiku. Sekretorius
neturi teisės registruoti voko su patikslintu kainos priedo pasiūlymu Nuostatų 46 punkte
nurodytomis aplinkybėmis. Patikslinti kainos priedo pasiūlymai laikomi pateikti tą dieną, kai jie
įregistruojami aukciono žurnale.“
16. Pakeisti Nuostatų 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Tarybos pirmininkas

Elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų nuostatų
5 priedas

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, kodas)
Valstybinei energetikos
reguliavimo tarybai
Verkių g. 25C-1
LT-08223 Vilnius
PASIŪLYMAS DĖL KAINOS PRIEDO

(surašymo data)

(surašymo vieta)

Pasiūlymas dėl kainos priedo

Eur/MWh

___________________

________

_______________

(pareigų pavadinimas) 1
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(vardas ir pavardė)
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VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS NUTARIMO „DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO
TARYBOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ
SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO DERINIMO PAŽYMA
Eil.
Nr.
1.
1.1.

Pastaba, pasiūlymas

Pastabų, pasiūlymų vertinimas

UAB „Ignitis renewables“ 2020 m. kovo 13 d. raštas Nr. 1.3.200313-1
Bendrovė atkreipia dėmesį, kad pasirinktas potencialaus Neatsižvelgta.
aukciono laimėtojo nustatymas pagal tai, kuris aukciono dalyvis
Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos atsinaujinančių
bus nurodęs didžiausią metinį gamybos kiekį, galimai lems išteklių energetikos įstatyme (toliau – AIEĮ) įtvirtiną reglamentavimą yra
dalyvių piktnaudžiavimą, aukciono dalyviams pasiūlymuose numatyta, kad gamintojui, skatinimo kvotų aukcione laimėjus kainos priedą,
nurodant nepagrįstus elektros energijos gamybos kiekius. Tokiu tačiau jam pagaminus mažiau nei 80 procentų elektros energijos gamybos
būdu aukciono dalyviai gali siekti tapti potencialiais aukciono kiekio, palyginti su gamintojui aukcione paskirtu 3 metų elektros energijos
laimėtojais, neketindami vykdyti nustatyto įpareigojimo gamybos kiekiu, gamintojas per 30 kalendorinių dienų viešuosius interesus
pagaminti aukcione priskirtą elektros energijos gamybos kiekį, atitinkančių paslaugų lėšų administratoriui sumoka sumą, apskaičiuojamą
kadangi šiuo metu galiojančiame teisiniame reguliavime tokio vadovaujantis AIEĮ 20 straipsnio 19 dalies nuostatomis. Tačiau pažymėtina
įpareigojimo neįvykdymas gamintojui nesukels jokių neigiamų tai, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerija šiuo metu yra parengusi
finansinių pasekmių.
AIEĮ pakeitimo projektą (reg. Nr. 20-3021) „Lietuvos Respublikos
Aukcioną laimėjus gamintojui, kuris gaus kainos priedą lygų atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 13, 16, 20,
0 Eur/MWh, jam už pagamintą elektros energiją viešuosius 201, 23, 48, 49, 50, 55, 56, 57 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo
interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšos nebus pakeitimo, įstatymo papildymo 151 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo
mokamos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių netekusiu
galios
įstatymas“
išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 16–19 dalimis, kas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/2cf34772629d11eaa02cacf2a861
3 metus nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos 120c?jfwid=w5ecrwt6r), kuriame siūloma pakeisti aukciono laimėtojui baudos
atliekant gamintojo faktiškai pagaminto ir į elektros tinklus dydžio apskaičiavimo tvarką, jeigu Aukciono laimėtojas nepagamins reikiamo
patiekto elektros energijos kiekio vertinimą ir nustačius, kad elektros energijos kiekio iš atsinaujinančių išteklių. Atsižvelgiant į tai,
gamintojas faktiškai pagamino ir į elektros tinklus patiekė aukciono laimėtojas, kurio kainos priedas lygus 0 Eur/MWh, privalės
mažiau kaip 80 procentų elektros energijos, palyginti su susimokėti už neįvykdytus įsipareigojimus.
gamintojui aukcione paskirtu 3 metų elektros energijos gamybos
kiekiu, gamintojas VIAP administratoriui turi sumokėti sumą,
kuri apskaičiuojamą skirtumą tarp gamintojui aukcione paskirto
3 metų elektros energijos gamybos kiekio ir faktinio 3 metų
elektros energijos gamybos kiekio, įskaitant dėl šio straipsnio 16
dalies
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1.2

1–7 punktuose nurodytų aplinkybių nepagamintą elektros
energijos kiekį ir leidžiamą nepagaminti ne didesnį kaip
20 procentų elektros energijos kiekį, padauginus iš gamintojo
laimėto kainos priedo. Kadangi gamintojo aukcione laimėtas
kainos priedas bus lygus 0 Eur/MWh, grąžinama suma faktiškai
nepagaminus ir į elektros tinklus nepatiekus aukcione priskirto
elektros energijos kiekio sudarys 0 Eur.
Tai reiškia, jog aukciono dalyviui aukcione siūlant kainos
priedą lygų 0 Eur/MWh, taip pat esant taisyklei, kad potencialiu
aukciono laimėtoju, sutapus dviejų ar daugiau aukciono dalyvių
pateiktiems pasiūlymams dėl pageidaujamo kainos priedo, bus
pripažįstamas aukciono dalyvis, nurodęs didžiausią metinį
gamybos kiekį, bei nesant jokių finansinių nuobaudų už aukcione
faktiškai nepagamintą ir į elektros tinklus nepatiektą aukcione
priskirtą elektros energijos gamybos kiekį, aukciono dalyvis bus
suinteresuotas nurodyti kuo didesnį elektros energijos gamybos
kiekį, net neketindamas jo realiai pagaminti. Atkreipiame
dėmesį, kad šiuo metu galiojančiuose Nuostatuose nėra
reikalavimo aukciono dalyviui pagrįsti pateikiamą siūlomą
pagaminti elektros energijos kiekį.
Atsižvelgdami į tai, siūlome atsisakyti potencialaus aukciono
laimėtojo nustatymo atsižvelgiant į aukciono dalyvio nurodytą
didžiausią metinį gamybos kiekį ir nustatyti kitą potencialaus
aukciono laimėtojo nustatymo taisyklę, kuri užkirstų kelią
aukščiau
aprašytam
galimam
aukciono
dalyvių
piktnaudžiavimui.
Pažymėtina, kad iš šiuo metu galiojančių Nuostatų normų nėra
aišku, kaip aukciono žurnale būtų registruojamas asmuo, pateikęs
kelis skirtingus vokus su aukciono dokumentais, t. y. ar tas pats
asmuo gali būti įregistruotas kaip skirtingas aukciono dalyvis.
Nuostatų 3.2 papunktyje nurodyta, kad „Elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo
aukciono dalyvis (toliau – Dalyvis) – Nuostatų nustatyta tvarka
elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo

Atsižvelgta.
5. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:
„44.
Aukciono
sekretorius
kiekvienam
Dalyviui
Nuostatų
42 punkte nurodytą Dalyvio numerį suteikia atsitiktine tvarka. Jeigu tas pats
Dalyvis pateikia kelis vokus su skirtingais aukciono dokumentais ir
pasiūlymais dėl kainos priedo, Dalyviui suteikiamas vienas Dalyvio
numeris, prie jo papildomai nurodant skaitmenį, kuris identifikuotų
skirtingus iš to paties Dalyvio gautus vokus su aukciono dokumentais ir
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kvotų paskirstymo aukcionų žurnale įregistruotas asmuo, pasiūlymais dėl kainos priedo. Suteiktas Dalyvio numeris nekeičiamas ir
siekiantis gauti skatinimo kvotą, už kurią Lietuvos Respublikos galioja visų aukciono etapų metu.“
Vyriausybės nustatyta tvarka aukciono laimėtojui bus
sumokamas pasiūlytas kainos priedas.“
Nuostatų 42 punkte nurodyta, kad „Aukciono sekretorius,
registruodamas vokus su aukciono dokumentais, vokus su
pasiūlymais dėl kainos priedo, aukciono žurnale nurodo, kad
vokai priimti, jų priėmimo datą bei laiką, aukciono pavadinimą,
suteiktą Dalyvio numerį, aukciono sekretoriaus vardą, pavardę
bei pasirašo.“
Nuostatų 44 punkte nurodyta, kad „Aukciono sekretorius
kiekvienam Dalyviui Nuostatų 42 punkte nurodytą Dalyvio
numerį suteikia atsitiktine tvarka. Suteiktas Dalyvio numeris
nekeičiamas ir galioja visų aukciono etapų metu.“
Nuostatų 45 punkte nurodyta, kad „Aukciono sekretorius,
registruodamas vokus su aukciono dokumentais, vokus su
pasiūlymais dėl kainos priedo aukciono žurnale, išduoda
Dalyviui patvirtinimą (4 priedas), kuriame nurodoma, kad
atitinkami vokai priimti, jų priėmimo data bei laikas, aukciono
pavadinimas, suteiktas Dalyvio numeris, <...>.“
Nurodytų Nuostatų normų sistemiškas vertinimas suponuoja
išvadą, kad tas pats fizinis ar juridinis asmuo pateikęs 2
skirtingus vokus su aukciono dokumentais ir 2 skirtingus vokus
su pasiūlymais dėl kainos priedo, bus įregistruotas aukcionų
žurnale su skirtingais dalyvio numeriais ir tokiu būdu tas pats
fizinis ar juridinis asmuo bus laikomas ne vienu, bet dviem
skirtingais dalyviais. Atsižvelgdami į tai, siūlome Nuostatų 44
punktą papildyti nuostata, kad tam pačiam asmeniui pateikus
kelis vokus su aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos
priedo, jam būtų suteikiamas vienas aukciono dalyvio numeris,
kuris leistų identifikuoti pateiktus skirtingus vokus su aukciono
dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo.
Siūloma pakeisti Nuostatų 44 punktą ir jį išdėstyti taip:
„44. Aukciono sekretorius kiekvienam Dalyviui Nuostatų
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42 punkte nurodytą Dalyvio numerį suteikia atsitiktine tvarka.
Jeigu tas pats Dalyvis pateikia kelis vokus su skirtingais
aukciono dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo,
Dalyviui suteikiamas vienas Dalyvio numeris, prie jo
papildomai nurodant skaitmenį, kuris identifikuotų
skirtingus iš to paties Dalyvio gautus vokus su aukciono
dokumentais ir pasiūlymais dėl kainos priedo. Suteiktas
Dalyvio numeris nekeičiamas ir galioja visų aukciono etapų
metu.“
1.3

Šiuo metu galiojančių Nuostatų 34.11 papunktyje nurodyta,
kad asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, Tarybai privalo
pateikti susijusių asmenų sąrašą, o susijusių asmenų grupė
suprantama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatyme.
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio
2 dalies 2 punkte įtvirtinta, kad teisėkūroje turi būti
vadovaujamasi proporcingumo principu, reiškiančiu, kad
pasirinktos teisinio reguliavimo priemonės turi sudaryti kuo
mažesnę administracinę ir kitokią naštą, nevaržyti teisinių
santykių subjektų daugiau, negu to reikia teisinio reguliavimo
tikslams pasiekti. Bendrovės vertinimu, reikalavimas asmeniui,
pageidaujančiam dalyvauti aukcione, visais atvejais kartu su
kitais aukciono dokumentais pateikti ir susijusių asmenų sąrašą
nėra proporcingas tais atvejais, kai aukcione nedalyvauja jokie
asmenys, kurie tarpusavyje būtų susiję ryšiais, nurodytais Pelno
mokesčio įstatyme. Bendrovės nuomone, reikalavimas visais
atvejais pateikti asmens, pageidaujančio dalyvauti aukcione,
akcininkus, valdymo organų narius ir kitus susijusius asmenis,
kurie neturi jokio sąsajumo su kitais asmenimis, pageidaujančiais
dalyvauti aukcione, yra akivaizdžiai perteklinis, kadangi toks
reikalavimas nėra niekaip susijęs su vykstančia aukciono
procedūra ir neturi visiškai jokios įtakos asmens siekiui dalyvauti
aukcione.
Atsižvelgdama į tai, Bendrovė siūlo, jog susiję asmenys būtų

Neatsižvelgta.
Kaip numatoma Nuostatų 32 punkte, iki Aukciono laimėtojų paskelbimo
dienos Taryba informacijos apie Dalyvius neteikia. Atsižvelgiant į tai,
Dalyviai gali nežinoti, kad Aukcione dalyvauja su jais susiję asmenys.
Kaip nurodyta Nuostatų 34.11 papunktyje, susijusių asmenų sąrašo
pateikimas neapriboja Dalyvio galimybės dalyvauti aukcione. Atkreipiame
dėmesį, kad susijusių asmenų sąrašo tikslas prevenciniais tikslais turėti
informaciją apie tuos susijusius asmenis, kurie galėtų daryti įtaką gamintojo
sprendimams, susijusiems su dalyvavimu Aukcione.
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2. 1

2.2

1

pateikiami tik tuo atveju, jeigu aukcione pageidauja dalyvauti
keli asmenys, tarp kurių yra susijusių asmenų. Todėl tuo atveju,
jei susijusių asmenų nebūtų, asmuo galėtų pateikti patvirtinimą,
kad tokių asmenų nėra. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog
Pelno mokesčio įstatyme yra pateiktas susijusių asmenų, bet ne
susijusių asmenų grupės, apibrėžimas.
Siūloma pakeisti Nuostatų 34.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„34.11. patvirtinimą, kad tarp pageidaujančių dalyvauti
aukcione asmenų nėra susijusių asmenų, o jiems esant –
laisvos formos raštą, kuriame nurodomi susiję asmenys.
Susiję asmenys suprantami taip, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos pelno mokesčio įstatyme. Susijusių asmenų
pateikimas neapriboja Dalyvio galimybės dalyvauti aukcione;“
Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos 2020 m. kovo 16 d. raštas Nr. A2020/03
Siūlytume apsvarstyti galimybes optimizuoti bendrą aukciono Neatsižvelgta.
procesą, kur galima, trumpinant terminus (pavyzdžiui, Nuostatų
Atsižvelgiant į tai, kad aukcione gali dalyvauti užsienyje registruotos ir
33 ar 53 p.). Taip pat siūlytume apsvarstyti galimybes kiek veiklą vykdančios įmonės, trumpinant dokumentų pateikimo terminus būtų
įmanoma anksčiau paskelbti apie aukciono laimėtojo paskelbimo sudarytos nepalankios sąlygos minėtoms įmonės, nes kai kurių dokumentų
dieną, tokiu būdu aukciono dalyviams suteikiant daugiau negalima pasiruošti iš anksto1.
aiškumo dėl bendros aukciono trukmės.
Trumpinti dokumentų vertinimo terminus nebūtų tikslinga, kadangi patikros
metu Komiteto nariams gali kilti poreikis kreiptis į atitinkamas institucijas dėl
dokumentų tikrumo patvirtinimo, paramos gavimo iš kitų fondų, dėl Dalyvių
ir/ar jų atstovų teistumų ir pan. Atsižvelgiant į tai, nebūtų galimybės laiku
atlikti minėtus tikrinimus.
Prieš skelbiant sekantį aukcioną (2021 m.), siūlytume įvertinti ar Neatsižvelgta.
nevertėtų keisti Nuostatų 72 punkte įtvirtintą principą jog jeigu
Skatinimo kvota skirstoma vadovaujantis teisės aktais ir protingumo
“suteikus potencialiam laimėtojui ar laimėtojams skatinimo kvotą, principu, todėl visiems Aukciono dalyviams turi būti suteiktos vienodos
dar lieka nepaskirstytos skatinimo kvotos ir pakankamai elektros sąlygos. Vienas iš kriterijų, atrenkant potencialų (-ius) laimėtoją (-us) –
tinklo galios ir pralaidumo, po potencialaus laimėtojo ar laimėtojų Dalyvių siūlomas mažiausias kainos priedas.
toliau Nuostatų 67 punkte nurodytoje sudarytoje eilėje esantys
Jeigu likusi skatinimo kvotos dalis būtų išdalinta Dalyviams su jų pasiūlytu

Kaip nurodyta Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatų, patvirtintų Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m.
liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“, 34.9 papunktyje , Asmuo,
pageidaujantis dalyvauti aukcione, Tarybai privalo pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenis apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu,
įvykdymą ar neįvykdymą, išduotus ne anksčiau kaip 10 darbo dienų iki aukciono dokumentų pateikimo dienos.
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Dalyviai eilės tvarka per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos didesniu kainos priedu, būtų pažeista Atsinaujinančių išteklių energetikos
priedo eilės sudarymo, turi teisę būti pripažinti aukciono įstatymo 20 straipsnio 11 dalis, kurioje numatyta, kad Aukciono laimėtoju
potencialiais laimėtojais, jiems taikant potencialaus aukciono (laimėtojais), vadovaujantis skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatais,
laimėtojo ar laimėtojų, išskyrus Nuostatų 68.2 papunktyje pripažįstamas (pripažįstami) dalyvis (dalyviai), nurodęs (nurodę) mažiausią
nurodytą potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus, pasiūlytą pageidaujamą kainos priedą.
mažiausią kainos priedą ir likusią skatinimo kvotos dalį, jos
neviršijant“. Asociacijos nuomone, principas, kuomet eilėje esantys
kiti dalyviai galėtų būti pripažinti aukciono potencialiais
laimėtojais, jiems taikant tokį priedą, kurį jie pateikė savo
pasiūlyme, galimai geriau užtikrintų visos aukcione likusios
skatinimo kvotos panaudojimą.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2020 m. kovo 16 d. raštas Nr. (8.2-26 E)3-387
Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų, patvirtintų Atsižvelgta iš dalies.
Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl
Vadovaujantis Aukciono nuostatais pirmiausia nustatoma ir viešai
Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ (1) skelbiama didžiausia kaina, tuomet parengiamas ir patvirtinamas (2)
(toliau – Aukcionų nuostatai), 25 ir 28 punktuose nurodoma, sąlygų aprašas, o praėjus mėnesiui nuo skelbiamos didžiausios kainos,
kokia informacija turi būti pateikta skelbiant informaciją apie skelbiama
planuojamą organizuoti aukcioną ir skelbiant aukciono sąlygų (3) informacija apie planuojamą organizuoti Aukcioną. Atsižvelgiant į
aprašą. Atkreipiame dėmesį, kad dalis informacijos dubliuojasi Aukciono nuostatų 28.4 papunktį, kuriame nurodyta, kad Aukciono sąlygų
arba yra viena su kita glaudžiai susijusi (pvz.: dokumentų apraše nurodoma atskaitinė kaina, yra pateikiama visa reikalinga informacija.
pateikimo terminai; atskaitinė kaina; dalyvio mokestis).
Atkreipiame dėmesį, kad parengtas sąlygų aprašas yra tvirtinamas Tarybos
Atsižvelgiant į tai bei siekiant mažinti administracinę naštą posėdyje, o informacija apie planuojamą organizuoti Aukcioną skelbiama
siūlome nustatyti, kad aukciono sąlygų aprašas skelbiamas kartu atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą tvarkaraštį.
su informacija apie planuojamą organizuoti aukcioną.
Siekiant aiškumo, pakoreguotas Nutarimo projekto 3 punktas ir išdėstytas
Jei nebūtų atsižvelgta į pateiktą pasiūlymą, siekiant taip:
konkretumo, Projekto 3 punktu keičiamame Aukcionų nuostatų
„27.
Taryba per vieną mėnesį nuo didžiausiosios kainos paskelbimo, bet
27 punkte, siūlome nurodyti apibrėžtą laikotarpį, t. y. kada ne vėliau kaip iki informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną
anksčiausiai gali būti paskelbtas aukcionų sąlygų aprašas.
paskelbimo dienos parengia ir nutarimu patvirtina aukciono sąlygų aprašą.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Šiame punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas paaiškėjus naujoms
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) faktinėms aplinkybėms, susijusioms su šiame punkte Aukciono sąlygų apraše
20 straipsnio 9 dalyje nurodoma, kad atskaitinė kaina skelbiama skelbtina informacija, bet ne ilgiau kaip 20 kalendorinių dienų, ir
kartu su informacija apie planuojamą organizuoti aukcioną. nepažeidžiant Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodyto aukciono
Atsižvelgiant į tai, manytina, kad aukciono sąlygų aprašą organizavimo termino.“
paskelbus anksčiau nei informaciją apie planuojamą organizuoti
aukcioną, nebūtų žinoma visa informacija, reikalinga aukciono
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sąlygų aprašui, pagal Aukcionų nuostatų 28 punktą, paskelbti.
Siekiant tinkamai įgyvendinti Įstatymo 20 straipsnio 11 dalyje
nurodytą aukciono laimėtojo atrinkimo principą – pagal
mažiausią pageidaujamą kainos priedą, siūlome įvertinti
galimybę dalyviui, kuriam siūloma būti pripažintam potencialiu
aukciono laimėtoju su jam proporcingai priskirta skatinimo
kvota, nesutikus būti pripažintam potencialiu aukciono dalyviu,
šiam dalyviui priskirtą skatinimo kvotą pasiūlyti kitiems
dalyviams, kurių pageidaujamas kainos priedas ir nurodytas
metinis gamybos kiekis buvo sutapęs, t. y. jei dviejų dalyvių
pageidaujamo kainos priedo ir metinio gamybos kiekio
pasiūlymai sutapo ir nėra pakankamai kvotos ar pralaidumų, o
vienas iš dviejų aukciono dalyvių atsisako būti pripažintas
potencialiu aukciono dalyviu, šiam dalyviui priskirtą gamybos
kiekį siūlome, visų pirma, siūlyti aukciono dalyviui, kuris sutiko
su jam paskirtu gamybos kiekiu.
Šį principą siūloma taikyti ir nustatant aukciono laimėtoją
pagal Aukcionų nuostatų 80.2 papunktį.

Neatsižvelgta.
Jeigu yra du ar daugiau potencialūs laimėtojai, tačiau neužtenka skatinimo
kvotos ar pralaidumų ir jiems siūloma proporcingai priskirti skatinimo kvotą,
šie Dalyviai turi įvertinti riziką ir priimti tinkamiausią sprendimą, atsižvelgiant
į tai, kad jie negaus visos pageidaujamos skatinimo kvotos. Susidarius tokiai
situacijai ir vienam potencialiam laimėtojui nesutikus būti pripažintam
potencialiu laimėtoju, kitas (-i) laimėtojas (-i) turi arba sutikti su jam (-iems)
proporcingai pasiūlyta skatinimo kvota, arba taip pat nesutikti būti paskelbtu
(-ais) potencialiu (-ais) laimėtoju (-ais). Aukciono sąlygos turi būti vienodos
visiems Dalyviams, todėl Elektros skyrius nemato poreikio išskirti
potencialius laimėtojus ir vienam iš jų suteikti geresnes sąlygas.
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