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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
1 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 – Leidimų išdavimo taisyklės), 16 punktu,
išduoda leidimus gaminti elektros energiją, 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 Leidimų išdavimo taisyklių 16 ir 18 punktais, išnagrinėjo UAB „Litana ir
Ko“ (toliau – Pareiškėja) 2019 m. rugpjūčio 8 d. (registracijos Nr. PR-1476) prašymą išduoti leidimą
gaminti elektros energiją, įrengus 64,9 kW galios saulės šviesos energijos elektrinę adresu Gamyklos g.
2A, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., unikalus statinio numeris 5596-2003-6042.
Pareiškėja pateikė Tarybai visus išduoti leidimui gaminti elektros energiją privalomus
dokumentus, kurie nurodyti Leidimų išdavimo taisyklėse.
2. Atitikties teisės aktuose numatytiems reikalavimams vertinimas
Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje ir 9 dalyse ir Leidimų išdavimo taisyklių
9 punkte ir 9.1 papunktyje nustatyta, kad leidimas gaminti elektros energiją išduodamas Lietuvos
Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurių pastatytas naujas ar rekonstruotas elektros
energetikos objektas yra užbaigtas Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis, pateikusiems rašytinį
įsipareigojimą nugriauti ar išmontuoti elektrinę Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka,
kai įsigalioja Tarybos sprendimas panaikinti leidimo gaminti elektros energiją galiojimą. Įsipareigojime
taip pat turi būti nustatyta leidimo turėtojo prievolė nugriauti ar išmontuoti elektrinės prijungimui
reikalingus elektros tinklus ir nugriovimą ar išmontavimą vykdyti pagal tinklų operatoriaus išduotas
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prijungimo sąlygas griovimo ar išmontavimo projektui rengti. Elektrinė gali būti nenugriauta ar
neišmontuota, jeigu ją numatoma naudoti kitiems tikslams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus. Šio
punkto nuostata taikoma elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams.

2.1. Elektros energetikos įstatyme ir Leidimų išdavimo taisyklėse numatytų reikalavimų
atitikimo vertinimas
Skyrius, vadovaudamasis Leidimų išdavimo taisyklių 35.1 papunkčio reikalavimais,
2019 m. rugpjūčio 28 d. patikrino VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrą (toliau – JAR). JAR
registruota UAB „Litana ir Ko“, juridinio asmens kodas 163105617, juridinio asmens buveinė (adresas)
Gamyklos g. 2A, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.
Taip pat, 2019 m. rugpjūčio 28 d. patikrinta Pareiškėjos pateikta informacija VĮ Registrų
centro Licencijų informacinėje sistemoje apie Pareiškėjai išduotus leidimus vykdyti veiklą elektros
energetikos sektoriuje. Pareiškėja turi 2019 balandžio 19 d. išduotą Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-3039,
įrengiant 65 kW galios saulės šviesos energijos elektrinę, adresu Gamyklos g. 2A, Gargždų m.,
Klaipėdos r. sav., ant pastato, unikalus numeris 5596-2003-6042, stogo.
Pagal Leidimų išdavimo taisyklių 21.1. papunktį pateikta 2019 m. rugpjūčio 1 d.
„Deklaracija apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos
užbaigimą/statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) patalpos (-ų) paskirties pakeitimą“.
Pareiškėja su prašymu nurodė 2019 m. liepos 31 d. Tarybos išduotą Energetikos įrenginių
techninės būklės patikrinimo pažymą Nr. 14ĮP2-265757, atitinkančią Leidimų išdavimo taisyklių 20
punkto reikalavimus.
2019 m. liepos 10 d. Pareiškėjos Įsipareigojimas „Dėl jėgainės nugriovimo arba
išmontavimo“ (dokumentas be numerio) atitinka Leidimų išdavimo taisyklių 21.6 papunkčio
reikalavimus.

2.2. Pareiškėjos pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams ir Tarybos
atlikto duomenų patikrinimo lentelė
1. Pareiškėjos pateiktų dokumentų atitiktis teisės aktų reikalavimams
Eil.
Teisės akto
Pažymėjimas Asmens pateikto
Atžyma ar
nr.
straipsnis,
privaloma ar dokumento duomenys
asmuo pateikė
dalis,
neprivaloma (dokumento rengėjas,
ar nepateikė
punktas,
pateikti
data, registracijos
teisės akto
papunktis,
atitinkamą
numeris, pavadinimas)
reikalaujamus
reikalaujantis dokumentą
dokumentus
pateikti
(privaloma
(pateikė
atitinkamą
žymima „P“,
žymima „+“,
dokumentą.
neprivaloma
nepateikė
žymima –
žymima „-„).
„N“).

1.

Leidimų
išdavimo

P

Pareiškėjos 2019-08-02
Prašymas pateiktas per e-

+

Pastabos
(įrašomos,
kai
informaciją
duomenų
bazėse
patikrina
VERT
tarnautojas,
taip pat gali
būti įrašoma
ir kita svarbi
informacija)
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2.

taisyklių 18
punktas
Leidimų
išdavimo
taisyklių 20
punktas

P

paslaugų portalą (reg. Nr.
PR-1476)
Energetikos įrenginių
techninės būklės
patikrinimo pažyma,
2019-07-31, Nr.14ĮP2265757 (išduota VERT)
Statybos užbaigimo
deklaracija, 2019-08-01
(reg. Nr. PR-1476)

+

Leidimų
P
+
išdavimo
taisyklių
21.1
papunktis.
4.
Leidimų
N
išdavimo
taisyklių
21.2.1
papunktis
5.
Leidimų
N
išdavimo
taisyklių
21.2.2
papunktis
Leidimų
N
išdavimo
taisyklių
21.4 pa
punktis
6.
Leidimų
N
išdavimo
taisyklių
21.5
papunktis
7.
Leidimų
P
Įsipareigojimas, 2019-07+
išdavimo
10 (reg. Nr. PER-1476)
taisyklių
21.6
papunktis
2. Atliktas duomenų patikrinimas
Eil.
Teisės aktas straipsnis,
Patikrinimo data Patikrinimo rezultatas
nr.
dalis, punktas,
ir būdas
papunktis, numatantis
pareigą tikrinti
duomenis
1.
Leidimų išdavimo
Atitinka Leidimų išdavimo
taisyklių 35.1 p.
2019-08-28 JAR
taisyklių 35.1 p.
reikalavimus
3.

3. Išvados ir pasiūlymai

3.

Pastabos
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Tarybos Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyrius, išnagrinėjęs
Pareiškėjos prašymą konstatuoja:
1. UAB „Litana ir Ko“ pateikė Tarybai visus Elektros energetikos įstatyme ir Leidimų
išdavimo taisyklėse numatytus dokumentus, reikalingus leidimui gaminti elektros energiją gauti.
2. UAB „Litana ir Ko“ pateikti dokumentai atitinka Leidimų išdavimo taisyklių
reikalavimus.
Vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 16 ir 17 straipsniais, Leidimų išdavimo
taisyklių 5.2 papunkčiu, Skyrius siūlo Tarybai priimti sprendimą UAB „Litana ir Ko“ išduoti leidimą
gaminti elektros energiją.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Litana ir Ko“ išdavimo
projektas, 1 lapas.
2. Leidimo gaminti elektros energiją projektas, 1 lapas.

Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus
patarėjas

Almantas Bakutis

Į posėdį kviečiami UAB „Litana ir Ko“ atstovai: dovydas.gerulaitis@litana-group.com

