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1. Bendrosios nuostatos
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – 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 – 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 Taisyklių 16 ir 27 punktais, išnagrinėjo 2019-09-12 (Avilio reg. PR-1680)
gautą AB „Ignitis gamyba“ (toliau – Pareiškėja) bei 2019-10-04 papildytą prašymą pakeisti „Lietuvos
energijos gamyba“, AB 2018-05-16 išduotą leidimą Nr. L-1755 gaminti elektros energiją Vilniaus
trečioje termofikacinėje elektrinėje, unikalus žemės sklypo kadastro numeris 0101/0067:21, adresu
Jočionių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. ir 2019-02-11 išduotą leidimą Nr. L-2689 gaminti
elektros energiją Lietuvos elektrinėje, adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Elektrėnų sav. Pareiškėja
informuoja, kad 2019-08-27 įvyko „Lietuvos energijos gamyba“, AB visuotinis akcininkų
susirinkimas, kuriame akcininkai priėmė sprendimą pakeisti „Lietuvos energijos gamyba“ ,AB
pavadinimą į AB „Ignitis gamyba“. Skyrius 2019-10-22 patikrino Lietuvos Respublikos juridinių
asmenų registre (toliau – JAR) Pareiškėjos informaciją apie pasikeitusius įmonės duomenis. Patikrinus
JAR nustatyta, kad AB „Ignitis gamyba“ registruota JAR registre, juridinio asmens kodas 302648707,
juridinio asmens buveinė (adresas) Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Elektrėnų sav.
2. Atitikties teisės aktuose numatytiems reikalavimams vertinimas
Reikalavimus ūkio subjektams, pateikusiems prašymus pakeisti leidimą gaminti elektros
energiją nustato Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3, 4, 8, 9 dalys, 17 straipsnio 2 dalis,
Taisyklių 27 punktas.
2.1. Pareiškėjos pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams ir Tarybos
atlikto duomenų patikrinimo lentelė
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1. Asmens pateiktų dokumentų atitiktis teisės aktų reikalavimams
Eil.
Teisės akto
Pažymėjimas
Asmens pateikto dokumento
nr.
straipsnis,
privaloma ar
duomenys (dokumento
dalis,
neprivaloma
rengėjas, data, registracijos
punktas,
pateikti
numeris, pavadinimas)
papunktis,
atitinkamą
reikalaujantis
dokumentą
pateikti
(privaloma
atitinkamą
žymima „P“,
dokumentą.
neprivaloma
žymima – „N“).

1.

Taisyklių 27
punktas

P

2. Atliktas duomenų patikrinimas
Eil.
Teisės aktas
Patikrinimo
nr.
straipsnis, dalis, data ir būdas
punktas,
papunktis,
numatantis
pareigą tikrinti
duomenis
Taisyklių 35.1
2019-10-22
1.
p.
JAR

Pareiškėjos prašymas, 201909-12 reg. Nr. PR-1680, 201910-04

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

Patikrinimo rezultatas

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

Pastabos

Atitinka Taisyklių 35.1 p. reikalavimus

3. Išvados ir pasiūlymai
Skyrius, išnagrinėjęs Pareiškėjos prašymą, konstatuoja:
1. Pareiškėja pateikė Tarybai visus Įstatyme ir Taisyklėse numatytus dokumentus,
reikalingus leidimui gaminti elektros energiją gauti;
2. Pareiškėjos pateikti dokumentai atitinka Taisyklių reikalavimus;
3. Vadovaudamasis Taisyklių 16 ir 27 punktais ir 51.10 papunkčiu, Skyrius siūlo Tarybai
priimti sprendimą pakeisti Pareiškėjai 2018-05-16 išduotą leidimą Nr. L-1755 gaminti elektros
energiją ir 2019-02-11 išduotą leidimą Nr. L-2689 gaminti elektros energiją.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimų „Dėl leidimų gaminti elektros energiją „Lietuvos energijos gamyba“,
AB pakeitimo“ projektas, 2 lapai;
2. Leidimų gaminti elektros energiją projektai, 2 lapai.
Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Į posėdį kviečiami Pareiškėjos atstovai: gamyba@ignitis.lt

Daiva Krivickienė

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ „LIETUVOS ENERGIJOS
GAMYBA“, AB PAKEITIMO
2019 m. spalio
d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 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“, 16 ir 27 punktais, 51.10 papunkčiu,
įvertinusi AB „Ignitis gamyba“ 2019 m. spalio 4 d. prašymą bei atsižvelgdama į Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Energinio
efektyvumo ir leidimų skyriaus 2019 m. spalio
pažymą Nr. O5E„Dėl leidimų gaminti
elektros energiją „Lietuvos energijos gamyba“, AB pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti 2018-05-16 „Lietuvos energijos gamyba“, AB leidimą gaminti elektros energiją
Nr. L-1755 (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ „LIETUVOS ENERGIJOS
GAMYBA“, AB PAKEITIMO
2019 m. spalio
d. Nr. O3EVilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 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“, 16 ir 27 punktais, 51.10 papunkčiu,
įvertinusi AB „Ignitis gamyba“ 2019 m. spalio 4 d. prašymą bei atsižvelgdama į Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Energinio
efektyvumo ir leidimų skyriaus 2019 m. spalio
pažymą Nr. O5E„Dėl leidimų gaminti
elektros energiją „Lietuvos energijos gamyba“, AB pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti 2019-02-11 „Lietuvos energijos gamyba“, AB leidimą gaminti elektros energiją
Nr. L-2689 (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
LEIDIMAS
GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ
2019-10Nr. LVilnius
Leidimo turėtojas: AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707.
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“, 27 punktas.
Leidimas išduotas 2018-05-16 leidimo gaminti elektros energiją Nr. L-1755 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: Jočionių g. 13, Vilnius,
Vilniaus m. sav., žemės sklypo kadastro numeris 0101/0067:21.

Leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys:
Elektrinės pavadinimas

Įrengtoji galia, kW

Elektrinės tipas

Pagrindinis kuras

Vilniaus trečioji
termofikacinė elektrinė

282 000

kogeneracinė

Gamtinės dujos,
mazutas

Tarybos pirmininkas

A.V

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
LEIDIMAS
GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ
2019-10Nr. LVilnius
Leidimo turėtojas: AB „Ignitis gamyba“, juridinio asmens kodas 302648707.
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“, 27 punktas.
Leidimas išduotas 2019-02-11 leidimo gaminti elektros energiją Nr. L-2689 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: Elektrinės g. 21,
Elektrėnai, Elektrėnų sav.

Leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys:
Elektrinės pavadinimas

Įrengtoji galia, kW

Elektrinės tipas

Pagrindinis kuras

Lietuvos elektrinė

600 000
455 000

termofikacinė
kombinuoto ciklo dujų
turbina

gamtinės dujos
gamtinės dujos

Tarybos pirmininkas

A.V
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