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DEL TEISES AKTICJ PROJEKTU DERINIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau Energetikos ministerija) inagrinéjusi
Komisija) pateiktus Komisijos
Vaistybinés kainl4 ir energetikos kontrolés komisijos (toliau
nutarimo ,,DéI Vaistybines kainq ir energetikos kontrolés komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo
Nr. 03-175 ,,Dél Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo
projekt (toliau Rinkos kainos metodikos projektas) ir Komisijos nutarimo ,,Dèl Didiausiosios
elektros energijos, pagamintos i atsinaujinanéiq itek1i14, kainos nustatynrn metodikos patvirtinimo”
projekt (toliau Didiausiosios kainos metodikos projektas), teikia ias pastabas ir pasiulymus.
I. Del Rinkos kainos metodikos projekto
1. Del 5 punkto. Vadovaujantis Teisés aktq projektq rengimo rekomendacijl, patvirtint4
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodio 23 d. jsakymu Nr. 1R-298 ,,Dèl Teisés
akt4 projekt4 rengimo rekomendacijq patvirtinimo”, 6.5 papunkéiu, rekomenduojama svokas ir jas
jvardijanius terminus suderinti Lietuvos Respublikos terminq banko jstatymo ir jo jgyvendinamujq
teisés aktq nustatyta tvarka. Atsive1giant j tai, siUlome apsvarstyti galimybç suderinti ir Rinkos
kainos metodikos proj ekto 5 punkte vartojamas s4vokas bei terminus.
2. Del 7.1 papunkéio, 15 punkto ir 18.1 papunk’io. Atkreipiame démes, kad ga1iojaniuose
teisés aktuose (pvz.: Prekybos elektros energija taisyklése) terminas ,,diena prie” nevartojamas,
todél siekiant vienodo teisinio reglamentavimo siü1omej pakeisti ,,kitos paros” terminu.
3. Del 15, 17 ir 18 punkti. Atkreipiame démesj, kad Atsinaujinanëiq itek1iq energetikos
statymo (2018 m. gruodio 20 d. jstatymo Nr. XllI-1890 redakcija; toliau Tstatymo pakeitimas)
20 straipsnio 8 dalyje nurodoma, kad nustatant elektros energijos i atsinaujinanii itek1iq atskaitine
kain4 (toliau atskaitiné kaina), jvertinama faktiné elektros energijos kaina, skelbiama elektros
energijos biroje Lietuvos zonoje, ir prognozuojama metiné elektros energijos kaina. Taip pat, i
kaina turés esminés jtakos aukciono dalyvio pateiktam pasiulymui del elektros energijos i
atsinaujinan]L itek1iq kainos priedo, kuris bus taikomas 12 metll laikotarpiui, aukciono dalyviui
prisiimant visik atsakomybç del rinkos kainij svyravimo. Atitinkamai, manome, kad nustatant
atskaitinç kain prognozuojama metiné elektros energijos kaina turétq büti vertinamas ne kaip
papildomas veiksnys, o kaip pagrindinis, turintis jtakos galutiniam atskaitinés kainos dydiui.
Taip pat manome, kad tikslinga butq nurodyti, keliems metams yra prognozuojama metiné
elektros energijos kaina.
ii. Del Didiausiosios kainos metodikos projekto
1. Del 1 punkto. Lietuvos Respublikos AtsinaujinanCh itek1iq energetikos jstatymo
2 straipsnio 25 dalyje energijos i atsinaujinanCiq itek1iq gamintojas apibreiamas kaip asmuo,
eksploatuoj antis energijos i atsinaujinanCiq itek1ii gamybos jrenginj ir jame gaminantis elektros,
ilumos ir (ar) vésumos energijq bei turintis (jeigu tai privaloma pagal jstatymus) atitinkamq leidim,
1icencij ar atesta4 verstis ia veikia. Panaus gamintojo apibreimas jtvirtintas i Didiausiosios
kainos metodikos projekto 5 punkte. Vadovaujantis iais apibreimais, aukcione dalyvaujant
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gamintojui, jis jau turêtq turéti veikianius elektros energijos gamybos jrenginius. Atkreipiame
démes, kad Tstatymo pakeitimo 20 straipsnio 4 dalies 4 punkte jtvirtintas jpareigojimas aukciono
dalyviams pateikti patvirtinim, kad jie statys ar jrengs naujas, ankséiau neeksploatuotas elektrines,
kuril3 statybai ar jrengimui bus naudojama ankséiau neeksploatuota elektrotechniné jranga.
Atsive1giant j tai, bei siekiant Jstatymo pakeitim jgyvendinanèi teisés akt4 suderinamumo su
Jstatymo pakeitimo nuostatomis, siülome Didiausiosios kainos metodikos projekte nurodomus
gamintojus atitinkamai pakeisti j asmenis arba asmenis, p1anuojanius statyti ar jrengti elektrinç, jei
ie dar neturi veikianèios elektrinés ir negamina elektros energijos.
2. Del 8. 6papunkio. Siekiant aikumo, siülome detalizuoti technologijas, kurioms, nustatant
didiausiaj elektros energijos i atsinaujinanëii4 itek1iq kain (toliau didiausioji kaina) yra
jvertinamos laukiamos elektrinés kuro jsigijimo snaudos.
3. Del 10 punkto. statymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad nustatydama didiausiaj
kain, Komisija, vadovaudamasi maiausios finansinés natos elektros energij os vartotoj ams
principu, vertina elektros energij os gamybos, naudoj ant skirtingas atsinauj inani1j itek1i14 riiis,
snaudas. Atsive1giant j tai, manome, kad ne didiausioji kaina turétq bUti nustatoma dviem etapais,
o atsinaujinanéi1. itek1ii rüis, kurios vesties parametrai naudojami iai kainai nustatyti
4. Del 10.1, 11.1, 18.1 papunkéiy ir 14, 17, 2Opunkty. Siekiant duomen4 pagrjstumo, siãlome
nurodyti, kad nustatant didiausiaj kain duomenys, apie skirting4 technologijl4 jvesties parametrus
imami i Europos Sajungos a1i14 narii. oficiali4 vieai skelbiamq ataskaitq.
5. Del 10.1 papunkéio.
5.1. Siekiant aikumo, siUlome aikiai vardyti, kad pirmuoju vertinimo etapu yra vertinamos
visl4 atsinaujinanéil3 itek1iq technologiji4 lyginamosios snaudos.
5.2. Taip pat siUlome patikslinti, kad vertinimui naudojamos lyginamosios elektros energijos
gamybos kainos. iuo aspektu siUlome vertinti ir kitus Didiausiosios kainos metodikos projekto
punktus, kuriuose nurodoma lyginamoji elektros energijos kaina.
5.3. Siekiant objektyvumo vertinant skirting4 techno1ogiji. elektros energijos gamybos kainas,
kain, yra vertinamos.
siülome aikiai jvardyti, kokios snaudos, nustatant
6. Del 10.2 papunkéio ir 11 punkto. Siekiant aikumo, siülome aikiai jvardyti, kad
apskaiëiuojant didiausiaj4 kain4 vertinamos tik antruoju etapu nustatytos technologijos.
7. Del 11.1 papunkéio. Atsive1giant j tai, kad skirtingose ataskaitose gali bãti skirtingai
suprantama e1ektrinh investiciniai poreikiai, siekiant aikumo, siülome aikiai jvardyti, ar
investicijos apima tik technologijos jsigijim, ar ir jos jrengim.
8. Del 11.3 papunkio. Siülome patikslinti formuléje naudojamos Ki reikmés apraym
numatant, kad tai investuotino kapitalo apimtis elektrinei jsteigti.
9. Del l2punkto.
9.1. Atsive1giant j tai, kad elektriniq prijungimas prie perdavimo ir skirstomojo tinklq
reikalauja skirtingl snaud4, manome, kad tikslinga büti vertinti vidutines svertines elektrinil4
prijungimo snaudas, kas leistq atsive1gti j skirtingus technologijq dydius. Siuo aspektu siülome
vertinti ir kitus jvesties parametrus, naudojamus didiausiosios kainos apskaiéiavimui.
9.2. Siülome formuléje ir aprayme suvienodinti 3 paskutinii. ka1endorinii. met4 elektrinil3
prijungimo prie operatoriaus tinklo snaud4 yméj imq.
9.3. Atsive1giant tai, kad per siUlomus 3 paskutinius kalendorinius metus gali bãti
neprijungta né vienos elektrinès, arba prijungtq elektrini4 jrengtosios galios gali büti panaios,
siekiant, kad skaiéiuoj ant didiausiaj, kain but4 atsive1gta j skirtingi4 technologij4 jreng4sias
galias, siülome nustatyti, kad prijungimo snaudos apskaiiuojamos jvertinant konkretq skaiiq
prijungim4.
10. Del 16 punkto. Atsive1giant j tai, kad P reikmé yra apibréiama kaip laukiam4 pajaml4
u operatoriaus tinklus patiekt elektros energijos kiekj suma skatinimo laikotarpio i-taisiais
metais, sialytina patikslinti mato vienet4 Eur/MWh.
11. Del 18.2 papunkéio. Atkreipiame démesj, kad vidutini4 santykiniq Lietuvos rinkoje
veikianèi4 elektrini4 balansavimo snaud4 apskaiiavimas nurodytas Didiausiosios kainos
metodikos projekto 19 punkte.
—
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12. Del 12, 19 punktuose naudojamy formuliz. Siekiant aikumo, manorne, kad turi bUti
aikiai numatyta, kad apskaiiuojant elektrinil4 prijungim prie elektros tinkl4 ir balansavimo
sqnaudas, yra vertinami tik elektriniq, nustatyt4 pagal Didiausiosios kainos metodikos projekto
10.2 papunktj, duomenys.
m. ba1andio 18 d. susitikime igirstus komentarus,
13. Del 19 punkto. Atsive1giant j
manome, kad nustatant balansavimo snaudas neturètq büti apsiribojama tik Baltpool interneto
svetainèje skelbiama informacija apie tinklq operatoriq patirtas balansavimo snaudas, kadangi jos
neatspindès pavienil4 elektriniq patiriami4 balansavimo snaudM.
14. Del 21 punkto. Siekiant aikumo, siülome aikiai reglamentuoti, kaip nustatomos
laukiamos metinés kuro jsigijimo snaudos.
15. Del 22 punkto. Atsive1giant j tai, kad Didiausiosios kainos metodikos projekto
10.2 papunktyje nurodytu vertinimu gali büti atrinkta tiek i1um, tiek e1ektr gan-linanti elektriné,
siülome formulèje numatyti kc koeficient, atskiriantj veikios snaud ir kuro jsigijimo snaudoms
prilyginaml4 snaud14 kiekius, tenkanius elektros energijos gamybai ir iIumos energijos gamybai.
16. Del 24.1 papunkO’io. SiUlome jvertinti io papunkèio reika1ingum. Abejotina, ar is
jpareigojimas praktikoje veiks, kadangi elektrinès gali bUti statomos jvairiais laikotarpiai, kai tuo
tarpu informacija teikiama tik pasibaigus kalendoriniams metams.
17. Del 24.2 papunkeio. Siülome vertinti io papunkio reika1ingum, kadangi
informacij Komisijai gali pateikti ir elektros tinkli4 operatoriai, kurie tiesiogiai disponuoja iais
duomenimis.
18. Del 24.3 papunkOio. Siülome jvertinti io papunkio reika1ingum, kadangi iuos
duomenis Komisija gali nustatyti atsive1gdama j elektrinès elektros energijos gamybos kiekj ir
jrengtaj ga1i.
19. Bendrosios pastabos.
19.1. Siekiant aikumo, siUlome suvienodinti naudojamus terminus: ,,elektrinê”,
,,technologija”, ,,objektas (jrenginys)”, ,,gamybos jrenginys” arba apibréti ji skirtumus.
m. batandio 18 d. susitikime igirstus komentarus, manome, reikèt4
19.2. Atsive1giant
aikiai atskirti, kad didiausioji kaina skaiiuojama atskirai dviem technologijoms, atrinktoms pagal
Didiausiosios kainos metodikos projekto 10.2 papunkt, o konkreiam ukcionui pasirenkama tik
maiausia didiausioji kaina.
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