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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 Koordinavimo ir analizės skyrius (toliau – Skyrius), vadovaudamasis Leidimų
išdavimo taisyklių 16 ir 18 punktais, išnagrinėjo UAB „Didma“ (toliau – Pareiškėja) įgalioto atstovo
2019 m. spalio 2 d. (Avilio reg. Nr. PR-1768) ir 2019 m. spalio 11 d. (Avilio reg. Nr. R1-10300)
prašymus išduoti leidimą gaminti elektros energiją, įrengus 96,8 kW galios saulės šviesos energijos
elektrinę adresu Geležinkelio g. 3, Marijampolė, Marijampolės sav., unikalus pastato numeris 44001569-9513.
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
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.
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2.1. Elektros energetikos įstatyme ir Leidimų išdavimo taisyklėse numatytų reikalavimų
atitikimo vertinimas
Skyrius, vadovaudamasis Leidimų išdavimo taisyklių 35.1 papunkčio reikalavimais,
2019 m. spalio 15 d. patikrino VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrą (toliau – JAR). JAR
registruota UAB „Didma“, juridinio asmens kodas 151214459, juridinio asmens buveinė (adresas)
Geležinkelio g. 3, Marijampolė, Marijampolės sav.
Taip pat, 2019 m. spalio 15 d. patikrinta Pareiškėjos pateikta informacija VĮ Registrų centro
Licencijų informacinėje sistemoje apie Pareiškėjai išduotus leidimus vykdyti veiklą elektros energetikos
sektoriuje. Pareiškėja turi 2019 gegužės 3 d. išduotą Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-3126, įrengiant
96,8 kW galios saulės šviesos energijos elektrinę, adresu Geležinkelio g. 3, Marijampolė, Marijampolės
sav., ant pastato unikalus numeris 1569-9513.
Pagal Leidimų išdavimo taisyklių 21.1 papunktį pateikta 2019 m. spalio 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. rugsėjo 30 d. Tarybos išduotą Energetikos įrenginių
techninės būklės patikrinimo pažymą Nr. 13ĮP2-266654, atitinkančią Leidimų išdavimo taisyklių 20
punkto reikalavimus.
2019 m. spalio 9 d. raštas „Įsipareigojimas“ 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.

2.

3.

Leidimų
išdavimo
taisyklių 18
punktas
Leidimų
išdavimo
taisyklių 20
punktas

P

Pareiškėjos 2019-10-02,
PR-1768, Prašymas

+

P

+

Leidimų
išdavimo

P

Energetikos įrenginių
techninės būklės
patikrinimo pažyma,
2019-09-30, Nr. 13ĮP2266654
Statybos užbaigimo
deklaracija, 2019-10-01

+

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

PR-1334
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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, 2019-10+
išdavimo
09
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.
2019-10-15 LIS
taisyklių 35.1 p.
reikalavimus

Pastabos

3. Išvados ir pasiūlymai
Tarybos Koordinavimo ir analizės skyrius, išnagrinėjęs Pareiškėjos prašymą konstatuoja:
1. UAB „Didma“ pateikė Tarybai visus Elektros energetikos įstatyme ir Leidimų išdavimo
taisyklėse numatytus dokumentus, reikalingus leidimui gaminti elektros energiją gauti.
2. UAB „Didma“ 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 „Didma“ išduoti leidimą gaminti
elektros energiją.

4

PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Didma“ išdavimo“
projektas, 1 lapas.
2. Leidimo gaminti elektros energiją projektas, 1 lapas.

Koordinavimo ir analizės skyrius specialistas
Į posėdį kviečiami UAB „Didma“ atstovai

Edmundas Tunaitis

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
LEIDIMAS
GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ
2019-

Nr. LVilnius

Leidimo turėtojas: UAB „Didma“, juridinio asmens kodas 151214459.
Leidimo išdavimo teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo
16 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3, 4, 8, 9 dalys, 17 straipsnio 2 dalis, Veiklos elektros energetikos
sektoriuje leidimų išdavimų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m.
rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo
taisyklių patvirtinimo“, 9.1 papunktis.
Leidimas išduotas 2019-05-03 leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
Nr. L-3126 pagrindu.
Leidimo galiojimo trukmė: neterminuota.

Leidimu reguliuojamos veiklos sąlygos: vykdyti Veiklos elektros energetikos sektoriuje
leidimų išdavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas sąlygas.

Teritorija, kurioje verčiamasi leidimu reguliuojama veikla: Geležinkelio g. 3,
Marijampolė, Marijampolės sav., unikalus pastato numeris 4400-1569-9513.
Leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys:
Elektrinės pavadinimas

Įrengtoji galia, kW

Elektrinės tipas

UAB „Didma“ saulės elektrinė

96,8

saulės šviesos energijos elektrinė

Tarybos pirmininkas

A.V

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ UAB „DIDMA“ IŠDAVIMO
2019 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 ir 17 straipsniais,
Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros
energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į 2019 m. spalio
2 d. UAB „Didma“ prašymą bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba)
Koordinavimo ir analizės skyriaus 2019 m. spalio
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl leidimo gaminti
elektros energiją UAB „Didma“ išdavimo“, Taryba n u t a r i a:
Išduoti UAB „Didma“ leidimą gaminti elektros energiją (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g.
25C-1, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ UAB
"DIDMA" IŠDAVIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2019-10-16 Nr. O5E-522

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Edmundas Tunaitis, Vyr. specialistas, Koordinavimo ir analizės
skyrius

Sertifikatas išduotas

EDMUNDAS TUNAITIS, Valstybinė energetikos reguliavimo
taryba LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-10-16 12:22:01 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-10-16 12:22:19 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-09-19 09:15:06 – 2022-09-18 09:15:06

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,į.k.188706554
LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26
14:15:33

Pagrindinio dokumento priedų skaičius
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.16
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-10-16
14:01:30)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2019-10-16 14:01:30 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

