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DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PROJEKTO
DERINIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) išnagrinėjusi
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) pateiktą Tarybos nutarimo „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl
Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nuostatų
projektas), teikia šias pastabas ir pasiūlymus.
1. Siekiant aiškumo siūlome nutarime nustatyti, kad pirmasis skatinimo kvotų paskirstymo
aukcionas (toliau – aukcionas) organizuojamas Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių
skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.
2. Nuostatų projekto 3 punkto pirmoje ir trečioje pastraipose nurodoma, kad asmuo gauna
skatinimo kvotą ir tik ketvirtoje pastraipoje pateikiamas skatinimo kvotos apibrėžimas.
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 20 straipsnio 4 dalyje nurodoma,
kad teisė į elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedą (toliau – kainos priedas) įgyjama
ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos kiekis paskirstomas aukciono būdu.
Atsižvelgiant į tai, bei siekiant teisės aktų vientisumo, siūloma „Elektros energijos gamybos iš
atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotą“ pakeisti „elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių
gamybos kiekiu“.
3. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 4 dalimi,
gamintojui gali būti mokamas kainos priedas ar jo dalis tik laimėjus aukcioną. Atitinkamai siūlome
patikslinti apibrėžimą.
4. Atsižvelgiant į tai, kad Nuostatų projekto X skyriuje aprašomas antrojo aukciono etapo
vykdymas, siūlome papildyti Nuostatų projekto 7 punkte nurodytus etapus.
5. Nuostatų projekto 10 punkte nurodoma, kad gamintojai tarpusavyje konkuruoja teikdami
kainos priedo pasiūlymus 0,1 Eur/MWh tikslumu. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Įstatymo
20 straipsnio 11 dalimi aukcioną laimi dalyvis, pasiūlęs mažiausią kainos priedą bei siekiant užtikrinti
konkurenciją ir išvengti galimų kainos priedo sutapimų, siūloma nustatyti, kad kainos priedas būtų
teikiamas 0,01 eur/MWh tikslumu. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad didžiausioji kaina, patvirtinta
Tarybos 2019 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3E-171 „Dėl didžiausiosios elektros energijos,
pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos patvirtinimo“, sudaro 48,93 eur/MWh, atskaitinė kaina,
patvirtinta Tarybos 2019 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3E-178 „Dėl Elektros energijos iš
atsinaujinančių išteklių atskaitinės kainos patvirtinimo“, sudaro 45,07 eur/MWh. Atitinkamai,
apskaičiuojant kainos priedą jis sudaro 3,86 eur/MWh, t.y. kainos priedas apskaičiuotas
0,01 eur/MWh dalių tikslumu.
6. Nuostatų projekto 15 punkte nurodoma, kad komiteto nariu skiriamas Vilniaus universiteto
atstovas. Manome, kad komiteto veikloje turėtų dalyvauti daugiau kompetencijos energetikos srityje
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turinti institucija, pvz.: Lietuvos energetikos agentūra, kuri tiesiogiai susijusi su energetika ir turi
pakankamai kompetencijos vertinant dokumentus.
7. Nuostatų projekto 25 ir 29 punktuose yra nurodomos informacijos apie aukcioną skelbimo
sąlygos. Siekiant aiškumo siūlome sujungti šiuos punktus.
8. Nuostatų projekto 28 punkte nurodoma, kad pasiūlymų registravimas pradedamas ne
anksčiau kaip po 70 dienų nuo aukciono sąlygų paskelbimo. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis
Nuostatų projekto 27 punktu aukciono sąlygų patvirtinimo terminas gali būti pratęstas, bei siekiant
užtikrinti aiškumą ir nuspėjamumą aukciono dalyviams, nustatyti, kad pasiūlymų registravimas
pradedamas po 70 dienų nuo informacijos apie planuojamą aukcioną paskelbimo Tarybos interneto
svetainėje dienos. Atsižvelgiant į tai, siūlome pakoreguoti Nuostatų projekto 28 punktą:
„28. Dalyvių dokumentų ir kainos priedo asmens (asmenų) pasiūlytam metiniam elektros
energijos gamybos kiekiui, neviršijant skatinimo kvotos dydžio, pasiūlymų registravimas pradedamas
ne anksčiau kaip po 70 kalendorinių dienų nuo Nuostatų 27 25 punkte nurodyto Aukciono sąlygų
aprašo nurodytos informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo Tarybos
interneto svetainėje.“
9. Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje, nurodoma, kad atskaitinė kaina
skelbiama kartu su informacija apie planuojamą organizuoti aukcioną. Atsižvelgiant į tai, manome,
kad didžiausioji kaina, atskaitinė kaina ir kainos priedo didžiausias galimas dydis turėtų būti
skelbiamas skelbiant informaciją apie planuojamą organizuoti aukcioną, o ne aukciono sąlygas, jei
aukciono sąlygų ir informaciją apie planuojamą organizuoti aukcioną skelbimo laikas nesutampa.
10. Nuostatų projekto 34.15 papunktyje nurodoma, kad aukcione dalyvaujant kitai valstybei
nereikia pateikti dokumento, kuriuo patvirtinamas aukciono dalyvio mokesčio sumokėjimas. Nėra
aišku, kodėl aukcione dalyvaujant kitai valstybei nariai nereikia pateikti šio patvirtinimo.
Taip pat Įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad aukcione dalyvaujant kitai valstybei
nariai netaikomos Įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 3 punktų nuostatos, t.y. netaikomos nuostatos
dėl leidimo plėtoti, balansavimo atsakomybės, kai elektrinė didesnė nei 500 kW ir ketinimų protokolo
pasirašymo bei prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo. Šios nuostatos įtvirtinamos atskirai,
sudarant tarpvalstybinį susitarimą. Atsižvelgiant į tai, siūlome pakoreguoti Nuostatų projekto
28 punktą:
„34.15. jei asmuo aukcione dalyvauja esant Įstatymo 631 straipsnyje numatytoms
aplinkybėms, t. y. esant tarpvyriausybiniam susitarimui, asmuo pateikia šio susitarimo kopiją. Šiems
asmenims netaikomos netaikomi Nuostatų 34.6, 34.7, 34.8 ir 34.14 34,13, papunkčių reikalavimai,
dėl kurių susitarta susitarime.“
11. Siūlome įvertinti, ar Nuostatų projekto 48.2 papunktis nedubliuoja 48.4 papunkčio.
Taip pat Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo
energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai
gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skatinimo tvarkos aprašas), ketinimų
protokolo galiojimas siejamas su prievolių įvykdymo užtikrinimu. Atitinkamai, atsiėmus prievolių
įvykdymo užtikrinimą, ketinimų protokolas nebetenka galios. Taip pat, vadovaujantis Įstatymo
20 straipsnio 4 dalies 3 punktu, aukcione turi teisę dalyvauti tik gamintojai, pasirašę ketinimų
protokolą ir pateikę prievolių įvykdymo užtikrinimą. Atitinkamai, aukciono dalyviui atsisakius
dalyvauti aukcione ketinimų protokolas taip pat turėtų nebetekti galios ir atvirkščiai, kas yra įtvirtinta
Nuostatų projekto 61 punkte.
Atsižvelgiant į tai, siūlome įvertinti, ar tikslinga nurodyti, kad dalyvis turi teisę nutraukti
ketinimų protokolą. Taip pat siūlome apsvarstyti, kokios pasekmės grėstų dalyviui Tarybai
nepateikus rašytinio patvirtinimo, kad atsisako Dalyvio statuso.
12. Nuostatų projekto 59.4 papunktyje turėtų būti teikiama nuoroda į 10 punktą.
13. Nuostatų projekto 61 punkte nurodomos pasekmės dalyviui nutraukus ketinimų protokolą
ar atsiėmus pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą dokumentų vertinimo etapu. Siūlome numatyti,
kas atsitiktų, jei dalyvis ketinimų protokolą nutrauktų ar prievolių įvykdymo užtikrinimą atsiimtų po
dokumentų vertinimo etapo.
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14. Nuostatų projekto 67 punkte nurodoma, kad Taryba aukciono laimėtojų sąrašą sudaro
pasiūlyto kainos priedo didėjimo tvarka. Tuo atveju, kai kainos priedas sutampa, pirmenybė teikiama
didesnį metinį gamybos kiekį nurodžiusiam gamintojui. Atkreipiame dėmesį, kad šis siūlymas
prieštarauja Nuostatų projekto 68.2 papunkčiui, kuriame nurodoma, kad gamintojai, kurių
planuojamas gamybos kiekis sudaro 5 proc. ar mažiau, lyginant su bendru aukcione skirstomu kiekiu,
pateikę mažiausią kainos priedą pripažįstami potencialiais aukciono laimėtojais.
Energetikos ministerija iš esmės nepritaria gamintojų atrinkimui pagal gamybos kiekį, kaip
nurodyta Nuostatų projekto 67 punkte. Įstatymo 20 straipsnio 11 dalyje nurodomas vienas aukciono
laimėtojų atrinkimo principas – mažiausią pageidaujamą kainos priedą nurodęs dalyvis. Energetikos
ministerijos nuomone, įtvirtinus kelis laimėtojų atrinkimo kriterijus Nuostatų projektas neatitiktų
Įstatymo įtvirtintos nuostatos.
15. Nuostatų projekto 70 punkte nurodoma, kad nustačius daugiau nei vieną potencialų
aukciono laimėtoją komitetas kreipiasi į tinklų operatorių, siekdamas išsiaiškinti, ar potencialių
laimėtojų elektrinių prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių galimą prijungimą. Siekiant
aiškumo, siūlome nustatyti konkrečius terminus, per kiek laiko komitetas kreipiasi ir per kiek laiko
tinklų operatorius privalo pateikti atsakymą.
16. Energetikos ministerijos manymu, tinkamiausias potencialių aukciono laimėtojų
atrinkimo būdas būtų pagal dalyvių eilę, sudarytą pradedant nuo mažiausią pageidaujamą kainos
priedą pasiūliusio dalyvio, didėjimo tvarka. Dalyviai, kurių suminis siūlomas pagaminti elektros
energijos kiekis neviršija aukcione skirstomo kiekio, galėtų būti pripažinti potencialiais aukciono
laimėtojais, skiriant jiems jų pageidaujamą kainos priedą. Taip būtų užtikrinta galimybė aukcioną
laimėti asmenims, planuojantiems plėtoti skirtingų galių ir technologijų projektus. Jei būtų nuspręsta
palikti šiuo metu Nuostatų projekte reglamentuotą laimėtojų atrinkimo tvarką, siūlome aiškiau
nustatyti laimėtojų atrinkimo procedūrą pakoreguojant Nuostatų projekto 68.2 ir 68.3 papunkčius.
Taip pat kyla klausimas, kokia kaina taikoma potencialiems aukciono laimėtojams, atrenkant juos
pagal Nuostatų projekto 72 papunktį.
17. Taip pat Nuostatų projekto 67 punkte nurodoma, kad jei sudarant potencialių laimėtojų
eilę paaiškėja Nuostatų projekto 70.2 papunktyje ir 71 punkte nurodytos aplinkybės, t.y. kai elektrinių
prijungimai riboja kitų elektrinių prijungimus ir kai pasiūlyti kainos priedai sutampa ir nėra
pakankamai aukcione skirstomo kiekio, organizuojamas antras aukciono etapas. Atitinkamai,
manome, kad tik antrame aukciono etape sutapus dalyvių pageidaujamam kainos priedui ar
elektrinėms ribojant kitų elektrinių galimą prijungimą, aukcione paskirstomas elektros energijos
gamybos kiekis turėtų būti paskirstomas proporcingai. Atsižvelgiant į tai, siūlome IX skyriuje
panaikinti nuostatas, reglamentuojančias proporcingą aukcione skirstomo kiekio paskirstymą
aukciono dalyviams.
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