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1. Bendrosios nuostatos
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Elektros energetikos įstatymas) 16 straipsnio 1 dalies
2 punktu, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos
sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 16 punktu, išduoda leidimus
plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą,
panaikina leidimų galiojimą, keičia, tikslina, išduoda leidimų dublikatus ir kontroliuoja leidimais
reguliuojamą veiklą.
Tarybos Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyrius (toliau –
Skyrius), vadovaudamasis Taisyklių 16 ir 19 punktais, išnagrinėjo UAB „IVO“ ir ko (toliau –
Pareiškėjas) prašymą (toliau – Prašymas) išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
(reg. data 2019 m. liepos 15 d., Nr. PR-1326) ir papildomai pateiktus dokumentus (reg. data 2019 m.
rugpjūčio 13 d. Nr. PR-1487).
Pareiškėjas pateikė Tarybai visus išduoti leidimui plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus privalomus dokumentus, kurie nurodyti Taisyklėse.
2. Atitikties teisės aktuose numatytiems reikalavimams vertinimas
Reikalavimus ūkio subjektams, pateikusiems prašymus išduoti leidimą plėtoti elektros
energijos gamybos pajėgumus nustato Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3, 4, 8, 12, 15 ir 16
dalys, 17 straipsnio 2 dalis, Taisyklių 8.1 papunktis.
2.1. Elektros energetikos įstatyme ir Taisyklėse numatytų reikalavimų atitikimo
vertinimas
Skyrius nustatė, kad Pareiškėjas atitinka Taisyklių 35.1 papunkčio reikalavimą, t. y.
Pareiškėjas yra registruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
Skyrius 2019 m. rugpjūčio 23 d. patikrino VĮ Registrų centro Licencijų informacinėje
sistemoje esančią informaciją apie Pareiškėjui išduotus leidimus vykdyti veiklą elektros energetikos
sektoriuje.
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Pareiškėjas pateikė AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. birželio 27 d. išduotas
išankstines sąlygas, atitinkančias Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 12 dalies 1 punkto
reikalavimus, kai tinklų operatorius patvirtina gamintojo elektros įrenginių prijungimo prie perdavimo
ar skirstomųjų tinklų galimybę.
Skyrius patikrino Pareiškėjo pateiktą VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašą, kuris atitinka Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 12 dalies 2
punkto bei Taisyklių 34 punkto reikalavimus.
Kadangi pastatas, ant kurio bus statoma elektrinė, yra įtrauktas į hipotekos registrą,
Pareiškėjas atsakydamas į Tarybos 2019 m. liepos 25 d. raštą Nr. R2-(EEL)-1521) pateikė Vilniaus
kredito unijos 2019 m. rugpjūčio 12 d. d. raštą „Dėl sutikimo dėl saulės elektrinės statymo ir jos
eksploatavimo Vilniaus kredito unijos naudai įkeistame nekilnojamame turte“
Pareiškėjas, vadovaudamasis Taisyklių 19.2, 19.3, 19.4, papunkčiais, nurodė kad:
- veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimas nėra privalomas;
- pateiktas modulių išdėstymo ir teritorijos planas.
- turimi technologiniai pajėgumai leidžia jam įrengti elektros energijos gamybos pajėgumus
bei paskirti asmenys reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti;
Taryba kartu su Prašymu, kuris buvo pateiktas užsakius paslaugą elektroninių paslaugų
portale „Elektroniniai valdžios vartai“, gavo informaciją, kad pagal Valstybės rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu
Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.5792.1 papunkčio nuostatas, numatytos valstybės rinkliavos už
leidimo plėtoti elektros energijos gamybos išdavimą atliktas apmokėjimas į Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą.
2.2. Pareiškėjo pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams ir Tarybos atlikto
duomenų patikrinimo lentelė
1. Pateiktų dokumentų atitiktis teisės aktų reikalavimams
Eil.
Nr.

Teisės akto
straipsnis, dalis,
punktas, papunktis,
reikalaujantis pateikti
atitinkamą
dokumentą.

Pažymėjimas
privaloma ar
neprivaloma
pateikti
atitinkamą
dokumentą
(privaloma
žymima „P“,
neprivaloma
žymima – „N“).

1

Taisyklių 18 p.

P

2

19.1 p.p.

P

3

19.2.1 p.p.

P

4

19.2.2 p.p.

P

Pateikto dokumento
duomenys (dokumento
rengėjas, data,
registracijos numeris,
pavadinimas)

Pareiškėjo įgalioto
asmens prašymas
2019-07-15, PR-1326,
2019-08-13, PR-1487 .
Išankstinės sąlygos Nr.
ITS-19-45663, ESO

Pareiškėjo 2019-07-11
raštas
Pareiškėjo 2019-07-11
raštas

Atžyma ar
asmuo pateikė
ar nepateikė
teisės akto
reikalaujamus
dokumentus
(pateikė
žymima „+“,
nepateikė
žymima „-„).

Pastabos (įrašoma
kita svarbi
informacija)

+

+

+
+

Tinklų
operatoriaus
patvirtinimas dėl
elektros įrenginių
prijungimo.
Dėl poveikio
aplinkai vertinimo
Atitikimas
visuomenės
sveikatos saugos
teisės aktams

2
Modulių išdėstymo
schema, S-2019-084
Modulių išdėstymo
schema, S-2019-084

+

P

Pareiškėjo 2019-07-11
raštas, Sutartis su ESO

+

P

Įsakymas dėl atsakingų
darbuotojų paskyrimo,
2019-08-12,

+

5

19.3.1 p.p.

P

6

19.3.2 p.p.

P

7

19.4.1 p.p.

8

20.4.2 p.p.

2. VEI atliktas duomenų patikrinimas
Eil.
Teisės aktas straipsnis, dalis,
Patikrinimo data ir būdas
Nr.
punktas, papunktis, numatantis
pareigą tikrinti duomenis
1. Taisyklių 34 p.
VĮ Registrų centro NTR išrašas,
Elektros energetikos įstatymo 16 reg. Nr. 10/39981.
str. 12 d. 1 p.
Išankstinės sąlygos Nr. ITS-1945663, ESO
2.

Taisyklių 35.1 p.

+

Topografinė
nuotrauka
Modulių
išdėstymo ant
pastato schema
Atitikimas
technologiniams
reikalavimams
Atitikimas
vadybiniams
reikalavimams

Patikrinimo
rezultatas

Pastabos

Atitinka

Nuosavybės teisė;
Tinklų operatoriaus
patvirtinimas
dėl
elektros įrenginių
prijungimo.
Registravimas
juridinių asmenų
registre.

2019-08-23, LIS

Atitinka

3. Išvados ir pasiūlymai
Skyrius, išnagrinėjęs Pareiškėjo prašymą, konstatuoja:
1. UAB „IVO“ ir ko pateikė Tarybai visus Įstatyme ir Taisyklėse numatytus dokumentus,
reikalingus leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti.
2. UAB „IVO“ ir ko pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus.
Vadovaudamasis Įstatymo 16 ir 17 straipsniais, Taisyklių 8.1 papunkčiu, Skyrius siūlo
Tarybai priimti sprendimą UAB „IVO“ ir ko išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus UAB
„IVO“ ir ko išdavimo“ projektas, 1 lapas.
2. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus projektas, 1 lapas.
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