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DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) išnagrinėjusi
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) pateiktus Komisijos
nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimo Nr.
O3-163 „Dėl Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo
pavyzdinės formos patvirtinimo“ išdėstymo nauja redakcija“ projekto (toliau – Ketinimų protokolo
projektas) ir Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m.
liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų
patvirtinimo“ išdėstymo nauja redakcija“ projekto (toliau – Aukcionų nuostatų projektas), teikia šias
pastabas ir pasiūlymus.
1. Dėl Ketinimų protokolo projekto
1. Bendrieji pastebėjimai:
1.1. Ketinimų protokolo projekto nuostatose referuojama tik į įrenginius, elektros energiją
gaminančius iš atsinaujinančių išteklių.
Atkreipiame dėmesį, kad nuostatos dėl elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros
tinklų ketinimų protokolo (toliau – Ketinimų protokolas) pasirašymo iš Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) į Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 16, 22, 34, 40, 46, 67, 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo
papildymo 211 straipsniu įstatymą (toliau – Elektros įstatymo pakeitimas) buvo perkeltos siekiant
nustatyti vienodas sąlygas visiems elektros energijos gamintojams – gaunantiems paramą ir jos
negaunantiems, elektros energijos gamybai naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius ir
iškastinį kurą.
Atsižvelgiant į tai, siūlome pakoreguoti Ketinimų protokolo projektą
reglamentuojant sąlygas ir iškastinį kurą planuojantiems naudoti elektros energijos gamintojams.
1.2. Energetikos ministerijos parengto ir derinimui pateikto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827
„Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Skatinimo tvarkos aprašo projektas) 33–36 punktuose siūloma
įtvirtinti galimybė asmenims, nelaimėjusiems aukciono tęsti veiklą nenutraukiant Ketinimų
protokolo tuo atveju, jei šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie
elektros tinklų neriboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimo prijungimo. Vyriausybei patvirtinus
Skatinimo tvarkos aprašo projektą, minėtos nuostatos turėtų būti įtvirtintos ir Ketinimo protokolo
projekte.
1.3. Ketinimų protokolo projekte atskirais papunkčiais nustatomi gamintojo (pvz.: 2.2, 2.4,
2.6) ir elektros tinklų operatoriaus (pvz.: 2.3, 2.5) įsipareigojimai. Siekiant aiškumo, siūlome
nuosekliai dėstyti gamintojo ir elektros tinklų operatoriaus įsipareigojimus.
2. Ketinimų protokolo projekto 2.1 papunktyje apibrėžiamas reikalavimas nurodyti zonas ir
regionus.
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Atsižvelgiant į tai, kad Energetikos ministerija įgyvendindama Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20 1, 21
straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu
galios įstatymą (toliau – Įstatymo pakeitimas) siūlo pripažinti netekusiu galios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 810 „Dėl Atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“, o
kitais teisės aktais zonos ir regionai nėra nustatomos, siūlome atsisakyti šio Ketinimų protokolo
projekto 2.1 papunktyje apibrėžto reikalavimo.
3. Ketinimų protokolo projekto 2.1 papunkčio paskutiniame sakinyje turėtų būti teikiama
nuoroda ne į Įstatymo 14 straipsnio 14 dalį, o į Elektros įstatymo pakeitimo 4 straipsnio 3 dalyje
išdėstyto Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Elektros energetikos
įstatymas) 22 straipsnio 10 dalį, kadangi šios nuostatos Įstatymo pakeitimu buvo pripažintos
netekusiomis galios ir perkeltos į Elektros įstatymo pakeitimą.
4. Ketinimų protokolo projekto 2.2.3 papunktyje įtvirtinamas reikalavimas gamintojui per
tris mėnesius nuo skatinimo kvotų paskirstymo aukciono (toliau – aukcionas) laimėtojų paskelbimo
dienos kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl leidimo plėtoti
elektros energijos pajėgumus išdavimo. Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo pakeitimo 10 straipsniu
išdėstytoje Įstatymo 20 straipsnio 12 dalyje yra įtvirtinta pareiga aukciono laimėtojams ne tik
kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl leidimo plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus, tačiau ir jį gauti.
Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo siūlome pakeisti Ketinimų protokolo projekto
2.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.2.3. Gamintojas įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka per tris mėnesius nuo Gamintojo
paskelbimo skatinimo kvotų paskirstymo aukciono laimėtoju laimėtojų patvirtinimo Komisijos
nutarimu dienos kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl
leidimo plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus išdavimo
ir jį gauti“
5. Siekiant aiškumo siūlome pakeisti Ketinimų protokolo projekto 2.5 papunktį ir išdėstyti jį
taip:
„2.5. Elektros tinklų operatorius įsipareigoja, kad pasirašys pasirašyti Gamintojo šio
Protokolo nustatyta tvarka pasirašytą elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį,
tuo atveju, jei galioja tik Gamintojui šiame Protokole nustatyta tvarka pateikus Gamintojo
pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimą užtikrinimas, leidimą leidimas plėtoti elektros energijos
gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumus ir suderintą techninį projektą suderintas techninis
projektas, jei toks yra privalomas.“
6. Ketinimų protokolo projekto 2.6 ir 2.7 papunkčiuose skirtingai apibrėžiamos tos pačios
sąlygos – gamintojo veiksmai pasirinkus kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą
elektrinės prijungimo tašką.
Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo projekto 7 straipsnio 1 dalimi keičiamo Įstatymo
14 straipsnio 5 dalyje nurodyta galimybė pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu
tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgiant į elektros tinklų operatoriaus nurodytą elektros
tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės įrengtąją galią, siekiant aiškumo siūlome sujungti Ketinimų
protokolo projekto 2.6 ir 2.7 papunkčius ir juos išdėstyti taip:
„2.6. Gamintojas, pasirinkęs kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą
elektrinės prijungimo tašką, nei jam paskyrė tinklų operatorius, atsižvelgdamas į elektros
tinklų operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės įrengtąją galią,
įsipareigoja Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje numatyta tvarka
apmokėti faktines elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidas, nurodytas Įstatymo
21 straipsnio 2 dalyje Gamintojas, kuris pagal Įstatymo 14 straipsnio 5 dalį yra statyti ar įrengti
elektrinę planuojantis asmuo, įsipareigoja:
2.6.1. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje numatyta tvarka
apmokėti faktines elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidas, nurodytas Įstatymo 21
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straipsnio 2 dalyje Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
2.6.2. Teisės aktų nustatyta tvarka elektrinės prijungimo prie elektros tinklų darbus atlikti
pats.
2.7. Jeigu Gamintojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą
elektrinės prijungimo tašką nei paskyrė tinklų operatorius, ir dėl to padidėja elektrinės prijungimo
prie elektros tinklų sąnaudos, Gamintojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas
sąnaudas.“
7. Ketinimų protokolo projekto 2.10.1 papunktyje įtvirtinta pareiga gamintojui per
10 kalendorinių dienų nuo Ketinimų protokolo pasirašymo dienos pateikti prievolių įvykdymo
užtikrinimą. Atsižvelgiant į tai, kad Elektros įstatymo pakeitimo 3 straipsnyje išdėstyto Elektros
energetikos įstatymo 211 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad gamintojo pateiktas prievolių įvykdymo
užtikrinimas privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas, siekiant aiškumo
siūlome Ketinimų protokolo projekto 2.10.1 papunktyje numatyti, kad prievolių įvykdymo
užtikrinimas turi galioti 1 mėnesiu ilgiau, nei galioja Ketinimų protokolas.
8. Siūlome pakeisti Ketinimų protokolo projekto 2.10.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:
„2.10.2. Kai Gamintojas užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą
Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Gamintojui šiame Elektros energetikos įstatyme nustatyta
tvarka išduodamas leidimas gaminti elektros energiją, Elektros tinklų operatorius, gavęs Gamintojo
prašymą, atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį
Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos
pagal Protokolą pasibaigia“
9. Ketinimų protokolo projekto 2.10.3 papunktyje nurodoma, kad elektros tinklų operatorius
grąžina gamintojo pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą, jei gamintojas atsisako dalyvauti
aukcione. Atkreipiame dėmesį, kad Aukciono nuostatų projekto 48.2 papunktyje nustatytas
konkretus terminas, iki kada gamintojas turi teisę atsisakyti dalyvauti aukcione nepatirdamas
finansinių pasekmių. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, siūlome pakeisti Ketinimų protokolo
projekto 2.10.3 papunktį ir išdėstyti jį taip
„2.10.3. Jeigu Gamintojas, dalyvaujantis Atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo aukcione, nelaimi šio skatinimo kvotų paskirstymo aukciono arba iki Skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų nuostatų, patvirtintų Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu
Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“,
48.2 papunktyje nurodyto laikotarpio atsisako jame dalyvauti, Elektros tinklų operatorius, gavęs
Gamintojo prašymą, atsisako savo teisių pagal Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina
jį visa apimtimi Gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių
teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.“
10. Ketinimų protokolo projekto 2.14.1–2.14.6 papunkčiuose nustatomi atvejai, kada
elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios, o elektros tinklų operatorius
netenka prievolės prijungti gamintojo įrenginius. Atkreipiame dėmesį, kad Energetikos ministerijos
parengto ir derinimui pateikto Skatinimo tvarkos aprašo projekto 37.1–37.7 papunkčiuose taip pat
nurodomi atvejai, kada elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas bei ketinimų protokolas
netenka galios. Energetikos ministerija derinimo metu gavusi pastebėjimus ir pasiūlymus dėl šių
papunkčių tobulinimo, pakoregavo Skatinimo tvarkos aprašo projektą ir numatė, kad:
1. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas netenka galios,
o elektros tinklų operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamus statyti ar įrengti
elektrines, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo:
1.1. pasirašęs ketinimų protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Komisiją su prašymu
dalyvauti organizuojamame aukcione arba į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos
ministerijos su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
1.2. iki Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų, patvirtintų Komisijos
2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų
patvirtinimo“, 48.2 papunktyje nurodyto laikotarpio atsisako dalyvauti aukcione;
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1.3. per 3 mėnesius nuo paskelbimo aukciono laimėtoju dienos nesikreipia dėl leidimo
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;
1.4. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis
negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų
ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
1.5. teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su
elektros tinklų operatoriumi elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties;
1.6. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;
1.7. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens
planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių
aukcioną, galimą prijungimą;
1.8. užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir elektros energijos gamintojui išduodamas leidimas
gaminti elektros energiją.
Atsižvelgiant į tai, kad į Ketinimų protokolo projektą perkeliamos kitų teisės aktų nuostatos,
reglamentuojančios elektrinės prijungimą prie elektros tinklų ir kitos su tuo susijusios nuostatos,
manome, kad Vyriausybei patvirtinus Skatinimo tvarkos aprašo projektą, minėtos nuostatos turėtų
būti įtvirtintos ir Ketinimo protokolo projekte.
II. Dėl Aukciono nuostatų projekto
1. Bendrieji pastebėjimai:
1.1. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo pakeitimo 14 straipsnio 6–9 dalyse nurodytos aukciono
procedūros ir terminai nesutampa su Įstatymo pakeitimo 10 straipsnyje apibrėžtomis aukciono
procedūromis ir terminais, siūlome Aukciono nuostatų projekto nutariamojoje dalyje apibrėžti
pirmojo aukciono organizavimo procedūras ir terminus, be kita ko numatant, kad:
1) informacija apie didžiausiąją elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainą ir elektros
energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinę kainą skelbiama 2019 m. birželio 1 d.;
2) informacija apie aukcioną skelbiama 2019 m. rugsėjo 2 d.;
3) gamintojai privalo atsisakyti leidimų plėtoti iki 2019 m. rugsėjo 2 d.;
4) aukciono dokumentai ir pasiūlymai dėl elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių
kainos priedo (toliau – kainos priedas) Komisijoje priimami nuo 2019 m. lapkričio 1 d.
1.2. Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo pakeitimo 10 straipsnyje išdėstyto Įstatymo
20 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad aukcionuose turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos ir kitos
valstybės narės, jeigu yra sudarytas šio įstatymo 631 straipsnyje nurodytas susitarimas, fiziniai ir (ar)
juridiniai asmenys ir (ar) kitos organizacijos ar jų padaliniai. Taip pat Įstatymo pakeitimo
10 straipsnyje išdėstyto Įstatymo 20 straipsnio 14 dalyje nurodoma, kad aukcionuose, kai juose
dalyvauja ir kitos valstybės narės fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys ir (ar) kitos organizacijos ar jų
padaliniai, nustatomas atskiras galimas paskirstyti metinis elektros energijos gamybos kiekis.
Atsižvelgiant į tai bei siekiant sąžiningos ir lygiavertės konkurencijos visiems aukciono dalyviams
manome, kad kitai valstybei narei išreiškus norą dalyvauti Lietuvoje organizuojamame aukcione,
elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje
(toliau – tvarkaraštis) nurodytu terminu turės būti organizuojami du aukcionai – (1) gamintojams,
planuojantiems Lietuvoje statyti ar įrengti elektrinę ir (2) gamintojams, planuojantiems Lietuvoje
statyti ar įrengti elektrinę ir gamintojams, planuojantiems kitoje valstybėje narėje statyti ar įrengti
elektrinę.
Atsižvelgiant į tai, siūlome Aukcionų nuostatų projekte reglamentuoti ir aukcionus, kurie
bus organizuojami kitai valstybei narei išreiškus norą dalyvauti Lietuvoje organizuojamame
aukcione.
2. Aukciono nuostatų projekto 3 punkto paskutinėje pastraipoje nurodoma, kad kitos
Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų
nuostatuose (toliau – Nuostatai) vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Įstatyme ir
kituose teisės aktuose. Atkreipiame dėmesį, kad dalis nuostatų, o taip pat ir sąvoka,

5
reglamentuojančių Ketinimų protokolo pasirašymą ir prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimą
buvo perkeltos į Elektros įstatymo pakeitimą. Atsižvelgiant į tai, siūlome numatyti, kad Nuostatuose
sąvokos taip pat suprantamos taip, kaip apibrėžtos Elektros energetikos įstatyme (2018 m. gruodžio
20 d. įstatymo Nr. XIII-1891 redakcija).
3. Aukciono nuostatų projekto 4 punkte nurodoma, kad aukcionas rengiamas tvarkaraštyje
nustatytais terminais. Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo pakeitimo 4 straipsnyje išdėstytoje
Įstatymo 2 straipsnio 192 dalyje pateikiamas tvarkaraščio apibrėžimas, kuriame nurodomas
tvarkaraščio turinys: skatinimo kvotų paskirstymo dažnumas, apimtis ir planuojamos skirti
viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšos. Atsižvelgiant į tai manome, kad tvarkaraštyje
atsispindės tik data, kurią Komisija paskelbs informaciją apie aukcioną. Konkretūs aukciono
organizavimo terminai, Energetikos ministerijos manymu, turėtų būti įtvirtinti Nuostatuose.
Atsižvelgiant į tai, siūlome pakeisti Aukciono nuostatų projekto 4 punktą ir išdėstyti jį taip:
„4. Aukcionas rengiamas elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo
kvotų paskirstymo tvarkaraštyje (toliau – tvarkaraštis) Nuostatuose nustatytais terminais, bet ne
vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo Informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną
paskelbimo Komisijos interneto svetainėje dienos. Aukciono pradžia laikoma aukciono dokumentų
vertinimas Nuostatų 15 14 punkte nurodyto aukciono komiteto (toliau – Komitetas) pirmajame
posėdyje.
4. Siekiant aiškumo siūlome patikslinti Aukciono nuostatų projekto 5 punktą ir jį išdėstyti
taip:
„5. Aukcione planuojamas paskirstyti elektros energijos gamybos kiekis tvirtinamas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių
skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje. Didžiausioji elektros energijos iš atsinaujinančių
išteklių kaina, elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinė kaina ir kainos priedas
aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams nustatomos vadovaujantis Nuostatų 2 punkte
įvardytomis metodikomis.
5. Aukciono nuostatų projekto 9 punkte nurodoma, kad pasiūlymai dėl kainos priedo
teikiami euro ct/kWh 0,1 euro cento dalių tikslumu. Atsižvelgiant į tai, kad kitos paros prekybos
elektros energijos biržoje Lietuvos zonoje valandinės kainos yra išreikštos Eur/MWh 0,01 euro
tikslumu, manome, kad siekiant aiškumo toks pat principas turėtų būti taikomas ir kainos priedui.
Tuo atveju, jei Komisija nuspręstų, kad kainos priedas būtų teikiamas euro ct/kWh, atsižvelgdami į
tai, kad Įstatymo pakeitimo 10 straipsnių išdėstyto Įstatymo 20 straipsnio 11 dalyje yra numatyta,
kad aukciono laimėtojas atrenkamas vadovaujantis mažiausios kainos principu, siūlome nustatyti
0,001 euro cento tikslumą, siekiant sumažinti tikimybę, gamintojams pasiūlyti tą patį kainos priedą.
Siūlome pakeisti Aukciono nuostatų projekto 9 punktą ir išdėstyti jį taip:
„9. Dalyviai tarpusavyje konkuruoja teikdami pasiūlymus pageidaujamam kainos priedui
(euro ct/kWh Eur/MWh) 0,1 0,01 euro cento dalių tikslumu, skaičiuojant nuo aukciono sąlygų
apraše konkrečiam aukcionui nustatyto didžiausio galimo kainos priedo dydžio. Tuo atveju, kai
Dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis viršija aukciono sąlygų apraše nustatytą
didžiausią galimą dydį arba yra pateiktas ne 0,1 0,01 euro cento dalių tikslumu, toks pasiūlymas
laikomas negaliojančiu, o Dalyvis neįtraukiamas į Dalyvių pateiktų pasiūlymų dėl kainos priedo
eilę.“
6. Aukciono nuostatų projekto 10 punkte nurodoma, kad aukciono dalyvis kai laimi
aukcioną gali mažinti elektrinės galingumą, jei laimėtojais paskelbiami keli aukciono dalyviai ir jų
prijungimas prie elektros tinklų riboja kito dalyvio galimą prijungimą. Atsižvelgiant į tai, kad
Įstatymo pakeitimo 10 straipsnyje išdėstytoje Įstatymo 20 straipsnio 16 dalyje numatyta, kad
gamintojas, laimėjęs aukcioną, nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos įsipareigoja
12 metų laikotarpiu pagaminti ir į elektros tinklus patiekti aukcione paskirtą metinį elektros
energijos gamybos kiekį, o jo nepagaminus gresia sankcijos, manome, kad turėtų būti Aukciono
nuostatų projektu turėtų būti užtikrinta galimybė esant minėtoms sąlygoms mažinti ne tik elektrinės
galingumą, tačiau ir aukcione pasiūlytą metinį elektros energijos gamybos kiekį.

6
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Aukciono nuostatų projekto 10 punkte nurodyta situacija,
kai laisvos skatinimo kvotos dydis pasikeičia aukciono organizavimo metu, yra neįmanoma,
kadangi konkretūs aukcione galimi paskirstyti kiekiai bus įtvirtinti tvarkaraštyje.
Atsižvelgiant į tai, siūlome pakeisti Aukciono nuostatų projekto 10 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10. Dalyvis nuo to momento, kai laimi aukcioną, negali didinti elektrinės galingumo,
nurodyto ketinimų protokole. Dalyvis nuo to momento, kai laimi aukcioną, gali mažinti elektrinės
galingumą ir aukcione pasiūlytą pagaminti metinį elektros energijos kiekį, tik jeigu laimėtojais
paskelbus kelis Dalyvius, gamintojo elektrinių prijungimas prie elektros tinklų riboja kito gamintojo
elektrinių galimą prijungimą, kai aukciono laimėtojui neužtenka skatinimo kvotos ir kai skatinimo
kvota laimėtojams paskirstoma proporcingai. Šiame punkte nurodyta išimtis dėl elektrinės
įrengtosios galios mažinimo, kai aukciono laimėtojui neužtenka laisvos skatinimo kvotos pagal
pasiūlytos statyti elektrinės įrengtąją galią, taikoma tik tuo atveju, jeigu laisvos skatinimo kvotos
dydis pasikeitė aukciono procedūrų organizavimo metu. Dalyvis nuo to momento, kai laimi
aukcioną, taip pat gali mažinti elektrinės galingumą ir aukcione pasiūlytą pagaminti metinį
elektros energijos kiekį, jei tokį sumažinimą lemia objektyvios techninės priežastys arba po
aukciono laimėjimo įsigalioję teismų, kitų kompetentingų institucijų sprendimai, turintys įtakos
leidžiamai instaliuoti ar eksploatuoti maksimaliai elektrinės galiai ir aukcione pasiūlytam
pagaminti metiniam elektros energijos kiekiui. Apie poreikį mažinti elektrinės galingumą ir
aukcione pasiūlytą pagaminti metinį elektros energijos kiekį dėl objektyvių techninių priežasčių
ar įsigaliojusių teismų, kitų kompetentingų institucijų sprendimų gamintojas informuoja Komisiją
raštu, kartu pateikdamas pagrindžiančius dokumentus, ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo
aukciono rezultatų paskelbimo arba per 5 darbo dienas nuo atitinkamo teismo ar kitų kompetentingų
institucijų sprendimo įsigaliojimo dienos. Dalyvio nepanaudota skatinimo kvota nepanaudotas
kiekis įvertinamas Vyriausybei tvirtinant kitų 3 metų tvarkaraštį ir paskirstoma paskirstomas
kituose aukcionuose.“
Taip pat siūlome apsvarstyti įtvirtinti galimybę aukciono laimėtojui atsisakyti aukcione
paskirto metinio elektros energijos gamybos kiekio, jei nustačius du ar daugiau aukciono laimėtojų
dėl to sumažėja jo pasiūlytas pagaminti metinis elektros energijos kiekis.
7. Aukciono nuostatų projekto 11 punktu aukciono laimėtojui suteikiama teisė keisti
elektrinių išdėstymo vietas, nekeičiant elektrinių prijungimo prie tinklų taško, išskyrus Įstatymo
14 straipsnyje nustatytus atvejus. Siekiant aiškumo, siūlome pateikti nuorodą į konkrečią straipsnio
dalį ar dalis.
8. Aukciono nuostatų projekto 12 punkte nurodoma, kad Komisija nustato ir skelbia
aukciono dalyvio mokestį. Atkreipiame dėmesį, kad Aukciono nuostatų projektu nėra detalizuojami
dalyvio mokesčio sumokėjimo terminai ar kita Aukciono dalyviams svarbi informacija, susijusi su
šio mokesčio sumokėjimu.
9. Įstatymo pakeitimo 10 straipsniu išdėstytoje Įstatymo 20 straipsnio 16 dalyje numatyta,
kad gamintojas, laimėjęs aukcioną, nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos
įsipareigoja 12 metų laikotarpiu pagaminti ir į elektros tinklus patiekti aukcione paskirtą metinį
elektros energijos gamybos kiekį. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant aiškumo, siūlome Aukciono
nuostatų projekto bendruosiuose organizavimo principuose nurodyti, kad gamintojas dalyvaudamas
aukcione privalo pasiūlyti metinį elektros energijos kiekį, kurį įsipareigos gaminti visą skatinimo
laikotarpį.
10. Aukciono nuostatų projekto 27.1 papunktyje ir 28 punkte pateikiama informacija, kurią
Komisija nurodo aukciono sąlygų apraše. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimu
aukcione paskirstomas metinis elektros energijos gamybos kiekis, kurio konkretus dydis yra
nurodytas tvarkaraštyje, siūlome pakeisti Aukciono nuostatų projekto 27.1 papunktį ir 28 punktą ir
juos išdėstyti taip:
„27.1. esamą nepaskirstytą skatinimo kvotą tvarkaraštyje nurodytą planuojamą
paskirstyti metinį elektros energijos gamybos kiekį;
28. Aukciono sąlygų apraše nurodytą informaciją apie aukcioną, kurio metu bus suteikta
teisė gauti mažiausią pasiūlytą pageidaujamą kainos priedą atitinkamam skatinimo kvotos dydžiui
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pasiūlytam metiniam elektros energijos gamybos kiekiui, neviršijant tvarkaraštyje nurodyto
metinio elektros energijos gamybos kiekio, Komisija skelbia Komisijos interneto svetainėje ne
vėliau kaip prieš 50 kalendorinių dienų iki Dalyvių registravimo pradžios.“
11. Aukciono nuostatų projekto 34.1 papunktyje nurodoma, kad aukciono dalyvio
teikiamame prašyme turi būti nurodyta elektros gamybos įrenginių galia. Energetikos ministerijos
nuomone, atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimu aukcione paskirstomas metinis
elektros energijos gamybos kiekis, prašyme taip pat turėtų būti nurodyta informacija apie
planuojamą pagaminti metinį elektros energijos kiekį.
12. Atsižvelgiant į tai, kad 34.3 papunktyje įtvirtinta nuostata apima du atskirus dalyvio
įsipareigojimus – (1) pastatyti naujus įrenginius ir (2) kiekvienais metais pagaminti aukcione
paskirtą elektros energijos kiekį, manome, kad šie įsipareigojimai turėtų būti reglamentuoti
atskiruose punktuose. Siūlome pakeisti Aukciono nuostatų projekto 34.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„34.3. patvirtinimą, kad statys naujas elektrines ar įrengs anksčiau neeksploatuotas
elektrines, gaminančius gaminančias elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių, ar įrengs anksčiau
neeksploatuotas elektrines, kurių statybai ar įrengimui bus naudojama anksčiau neeksploatuota
elektrotechninė įranga; bei
34.4. įsipareigojimą laimėjus aukcioną pagaminti ir į elektros tinklus patiekti aukcione
paskirtą metinį elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekį;“
13. Įstatymo pakeitimo 10 straipsnyje išdėstyto Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje pateikiamas
baigtinis sąrašas sąlygų, kurias turi atitikti asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione. Atkreipiame
dėmesį, kad Aukciono nuostatų projekto 34.13–34.15 papunkčiuose nurodytos sąlygos nėra
reglamentuotos Įstatymo pakeitime.
14. Aukciono nuostatų projekto 48.1 papunktyje reglamentuojama procedūra, kaip aukciono
dalyvis gali pateikti naują voką su aukciono dokumentais ir pasiūlymu dėl kainos priedo.
Atkreipiame dėmesį, kad Aukciono nuostatų projekto 45 punkte nurodoma, kad aukciono dalyvis
voką su aukciono dokumentais ir pasiūlymu dėl kainos priedo gali atsiųsti paštu, tačiau 48.1
papunktyje nurodoma, kad pateikdamas naujus dokumentus ir pasiūlymą dėl kainos priedo dalyvis
privalo pasirašyti aukciono žurnale. Atsižvelgiant į tai, siūlome patikslinti Aukciono nuostatų
projekto 48.1 papunkčio nuostatas, numatant, ar aukciono dalyvis dali patikslintus dokumentus
atsiųsti paštu.
15. Aukciono nuostatų projekto 63 punkte nurodoma, kad pasiūlymai dėl kainos priedo
neatitinkantys 58.16 papunktyje nurodyto reikalavimo atmetami. Atkreipiame dėmesį, kad
Aukciono nuostatų projekte 58.16 papunkčio nėra.
16. Aukciono nuostatų projekto 67 punkte nurodoma laimėtojo atrinkimo principas, kai
dviejų ar daugiau dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio sutampa.
Įstatymo pakeitimo 10 straipsnyje išdėstytoje Įstatymo 20 straipsnio 11 dalyje nurodomas
vienas aukciono laimėtojų atrinkimo principas - Aukciono laimėtoju (laimėtojais), vadovaujantis
skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatais, pripažįstamas (pripažįstami) dalyvis (dalyviai),
nurodęs (nurodę) mažiausią pageidaujamą kainos priedą. Energetikos ministerija atkreipia dėmesį,
kad teikdama derinti pirminį Įstatymo pakeitimo projektą buvo numačiusi, kad aukciono laimėtoju
pripažįstamas dalyvis, nurodęs mažiausią pageidaujamą priedą prie rinkos kainos. Jeigu dviejų ar
daugiau aukciono dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo priedo prie rinkos kainos sutampa,
laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs pagaminti didesnį elektros energijos kiekį. Jeigu sutampa
pasiūlymai ir dėl elektros energijos gamybos kiekio, skatinimo kvota atitinkamame prijungimo taške
tokiems aukciono dalyviams paskirstoma proporcingai jų pateikto kiekio pasiūlymams. Įstatymo
pakeitime šios nuostato nebuvo įtvirtintos, kadangi po suorganizuoto tarpinstitucinio pasitarimo
buvo nuspręsta laimėtoją nustatyti remiantis vienu kriterijumi – mažiausias kainos priedas.
Energetikos ministerijos nuomone įtvirtinus kelis laimėtojų atrinkimo kriterijus Aukcionų nuostatų
projektas neatitiktų Įstatymo pakeitime įtvirtintos nuostatos. Energetikos ministerija pritartų, jei
sutapus aukciono dalyvių pasiūlymams dėl kainos priedo ir nesant pakankamai aukcione
planuojamo paskirstyti kiekio, nurodyto tvarkaraštyje, laimėtojas būtų nustatomas suteikiat
aukciono dalyviams, kurių pasiūlymai dėl kainos priedo sutapo, galimybę teikti patikslintus
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pasiūlymus (patikslintus pasiūlymus dėl kainos priedo teiktų tik dalyviai, kurių pirmieji pasiūlymai
dėl kainos priedų sutapo; tie dalyviai, kurių pasiūlymai būtų didesni už mažiausią pasiūlytą kainos
priedą, tolesnėse aukciono procedūrose nedalyvautų, t.y. neteiktų patikslintų pasiūlymų), o sutapus
ir jiems - aukciono dalyviams, kurių pasiūlymai dėl kainos priedo sutapo, aukcione planuojamas
paskirstyti kiekis, aukciono dalyvių sutikimu, būtų paskirstomas proporcingai dalyvių pateiktiems
kiekių pasiūlymams.
17. Aukciono nuostatų projekto 71 punkte nurodoma, kad kai vieno gamintojo elektrinių
prijungimas prie elektros tinklų riboja kito gamintojo elektrinių galimą prijungimą, skatinimo kvota
atitinkamame prijungimo taške tokiems dalyviams paskirstoma proporcingai jų pateiktos galios
pasiūlymams. Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo pakeitimo 7 straipsnyje išdėstytoje Įstatymo
14 straipsnio 61 dalyje nurodoma, kad elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi aukciono
laimėtojų elektrinių prijungimui prie elektros tinklų, kai vieno aukciono laimėtojo elektrinės
prijungimas prie elektros tinklų riboja kito (kitų) aukciono laimėtojo (laimėtojų) elektrinės
prijungimą, elektros tinklų operatoriaus paskirstomi proporcingai jų pateikto elektros energijos
gamybos kiekio pasiūlymams. Atsižvelgiant į tai, manome, kad atitinkamai turi būti pakoreguotas ir
Aukciono nuostatų projekto 71 punktas.
18. Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo pakeitimu buvo pripažinta netekusi galios nuostata
dėl didžiausios elektrinių parko įrengtosios galios. Atsižvelgiant į tai, siūlome atsisakyti Aukciono
nuostatų projekto 72 punkto.
19. Atsižvelgiant į Energetikos ministerijos Aukciono nuostatų projektui 5 punkte teikto
pasiūlymo argumentus, siūlome atitinkamai koreguoti ir Aukciono nuostatų projekto 76.3 papunktį.
20. Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo pakeitimo 6 straipsnyje išdėstytoje Įstatymo
13 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad kai elektrinių metinis elektros energijos iš atsinaujinančių
išteklių gamybos kiekis pasiekia Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą gamybos kiekį, pradėtas
aukcionas užbaigiamas vadovaujantis Įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, o naujas
aukcionas tvarkaraštyje nurodytais terminais neorganizuojamas. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant
aiškumo ir suderinamumo su Įstatymo pakeitimu, siūlome atsisakyti Aukciono nuostatų projekto
XI skyriaus, reglamentuojančio aukciono organizavimo procedūrų sustabdymą ir atnaujinimą.
Energetikos viceministras

Vidmantas Macevičius
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