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DĖL PASINAUDOJIMO ELEKTROS PERDAVIMO TINKLAIS TVARKOS APRAŠO
PROJEKTO DERINIMO
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija) išnagrinėjusi
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) pateiktą skirstomųjų tinklų
operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“ parengtą AB „Energijos skirstymo operatorius“
Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo projektą (toliau – Aprašo
projektas), teikia šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Dėl 2 punkto.
1.1. Atkreipiame dėmesį, kad Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-289 „Dėl Teisės
aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 6.5 papunktyje nurodoma, kad įstatymuose
apibrėžtos sąvokos neturi būti apibrėžiamos įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
Atsižvelgiant į tai, manome, kad Aprašo projekto 2 punkte minimos sąvokos, pvz.: „aukcionas“,
„ketinimų protokolas“, „leidimas plėtoti gamybos pajėgumus“, „prievolių įvykdymo užtikrinimas“,
kurios jau yra apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose, papildomai neturėtų būti apibrėžiamos.
Jei būtų neatsižvelgta į pateiktą pastebėjimą, atkreipiame dėmesį, dėl aukciono apibrėžties,
kurioje numatyta, kad aukcionas organizuojamas Tarybos nustatyta tvarka ir terminais. Įstatymo
20 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad aukcionai organizuojami tvarkaraštyje nustatytais terminais.
1.2. Siekiant teisės aktų suderinamumo, visame apraše bei jo prieduose siūlome naudoti tokius
terminų pavadinimus, kurie yra naudojami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – EE įstatymas), Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir kituose teisės aktuose (pvz.:
vietoje aukcionas rašyti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas ir, esant poreikiui, nurodyti trumpąjį
terminą – aukcionas).
2. Dėl 5 punkto. Atsižvelgiant į Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 6 punkto
nuostatą, įpareigojančią gamintoją po prijungimo sutarties įvykdymo apmokėti elektrinės prijungimo
išlaidas, siūlome Aprašo projekto 5 punkte nurodytus etapus papildyti ir šiuo, atsiskaitymo už
elektrinės prijungimą prie elektros tinklų, etapu.
3. Dėl 11 punkto. Siūlome įvertinti ar Aprašo projekto 11 punkte įtvirtinta nuostata taikoma
gamintojams, kuriems nėra taikomos bet kuri viena iš Įstatyme 3 straipsnio 2 dalies 1-6 punktuose
nurodytų skatinimo priemonių, ar tik gamintojams, kuriems nėra taikomos Įstatymo 6 straipsnio 2
dalies 1-3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, kurios suteikiamos laimėjus aukcioną.
5. Dėl 15 punkto.
5.1. III skyriuje nurodomos Išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo sąlygos. 15.1.1
papunktyje gamintojas įpareigojamas nurodyti, kokias technines sąlygas pageidauja gauti –
išankstines prijungimo sąlygas ar prijungimo sąlygas. Atsižvelgiant į skyriaus pavadinimą, manytina,
kad šis papunktis yra perteklinis.
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5.2. Manome, kad Aprašo 15.1.4 papunktis yra perteklinis, kadangi gamintojas,
vadovaudamasis Aprašo 15.1.3 papunkčiu privalo nurodyti, ar dalyvaus aukcione.
6. Dėl 25.9 papunkčio. Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje nustatyta,
jog vėjo elektrinių statyboms taikomi apribojimai, tačiau jų galima išvengti panaudojant papildomas
priemones. Atitinkami pakeitimai yra numatyti keičiamame EEĮ1. Atitinkamai siūlome pakoreguoti
Aprašo 25.9 papunktį ir Aprašo projekto 2 priede nurodyto priedo 2 punktą, Aprašo projekto 4 priedo
3.6 papunktį.
7. Dėl 28 punkto. Siekiant aiškumo, siūlome nurodyti, kad atsisakyti dalyvauti aukcione
gamintojas gali nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo
vertinimo pabaigos.
8. Dėl VI skyriaus. Aukcionų organizavimo ir gamintojų dalyvavimo juose tvarką ir sąlygas
reglamentuoja Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo
aukcionų nuostatai, patvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d.
nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų
paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, manome, kad
Aprašo projekte neturėtų būti reglamentuojamos dalyvavimo aukcione sąlygos.
Jei visgi būtų nuspręsta palikti šį skyrių, atkreipiame dėmesį, kad Atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 382 „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 aprašas)
34.2 papunktyje nurodoma, kad gamintojui dalyvavusiam aukcione ir jo nelaimėjusiam aukcionui
rezervuota tinklų galia ir pralaidumai suteikiami jei per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų
patvirtinimo dienos asmenims, dalyvavusiems aukcione ir jo nelaimėjusiems, pateikus prašymą
suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus ir (arba) asmenims, ketinantiems
statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos skatinimo priemonės, pateikus prašymą pasirašyti
ketinimų protokolą, elektros tinklų galios ir pralaidumų užtenka visų šių asmenų elektrinių
prijungimui. Atitinkamai siūlome patikslinti Aprašo projekto 35.2 papunktį.
Taip pat Aprašo projekto 36 papunktį siūlome tikslinti, nurodant, kad gamintojui nelaimėjus
aukciono ar atsisakius jame dalyvauti nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl
kainos priedo vertinimo pabaigos, ketinimų protokolas netenka galios, o prievolių įvykdymo
užtikrinimas yra grąžinamas gamintojui ar jį išdavusiam asmeniui.
9. Dėl 39 punkto. Siūlome įvertinti ar Aprašo projekto 39 punkto nuostatos nedubliuoja
Aprašo projekto 35 punkto nuostatų.
10. Dėl VIII skyriaus. Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimą
reglamentuoja Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse, patvirtintose
Energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos
sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Atsižvelgiant į tai bei siekiant aiškumo, manome,
kad Aprašo projekte neturėtų būti reglamentuojamos leidimo plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus gavimo sąlygos.
11. Dėl 50.3 papunkčio. Atsižvelgiant į tai, kad Aprašo projekto 50.3 papunktyje nurodyta
informacija yra skelbiama viešai Tarybos interneto svetainėse, siūlome įvertinti šios informacijos
pateikimo reikalingumą.
12. Dėl 53 punkto. Siūlome įvertinti ar Aprašo projekto 53 punkto nuostatos nedubliuoja
Aprašo projekto 51.3 ir 51.4 papunkčių nuostatų.
13. Dėl 69 punkto. EE įstatymo 16 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad išduotų leidimų plėtoti
galiojimo terminas pratęsiamas ne daugiau kaip du kartus (1) vieną kartą ne ilgesniam kaip
12 mėnesių, o plėtojant elektros energijos gamybos pajėgumus iš atsinaujinančių energijos išteklių –
6 mėnesių laikotarpiui ir (2) vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Atsižvelgiant į tai,
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siūlome aiškiai nurodyti kuriam laikotarpiui skirtingus išteklius naudojančioms elektrinėms yra
pratęsiamas leidimo plėtoti galiojimas.
14. Dėl 70 punkto. Atkreipiame dėmesį, kad 2019 m. spalio 1 d. įsigaliojo Elektros energijos
gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros
energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo
patvirtinimo“, pakeitimas, kuris reglamentuoja sąlygas gamintojams patiems prijungti elektrinę prie
operatoriaus valdomų tinklų. Atitinkamai siūlome pakoreguoti Aprašo projekto 70 punktą ir Aprašo
projekto 4 priedo 2.6 papunktį.
15. Dėl Aprašo projekto priedų.
15.1. Atkreipiame dėmesį, kad Aprašo projekto 3 ir 6 priedai nėra aktualūs, todėl siūlome jų
atsisakyti.
15.2. Atsižvelgiant į tai, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir Valstybinė
energetikos inspekcija buvo sujungta pakeičiant pavadinimą į Valstybinę energetikos reguliavimo
tarybą, siūlome atitinkamai patikslinti Aprašo projekto 4 priede naudojamus šių institucijų
pavadinimus.
15.3. Atkreipiame dėmesį, kad Skatinimo tvarkos aprašo 34.2 papunkčiu gamintojams,
nelaimėjusiems aukciono, suteikiama galimybė per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų
patvirtinimo dienos kreiptis dėl elektros tinklų galios ir pralaidumų suteikimo. Atsižvelgiant į tai,
manome, kad ši nuostata turėtų būti įtvirtinta ir 4 priede.
15.4. Atkreipiame dėmesį, kad Aprašo projekto 5 priede nurodyti konkretūs asmenys,
sudarantys ketinimų protokolą.
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