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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ ALYTAUS R.
PIVAŠIŪNŲ GIMNAZIJAI IŠDAVIMO
2020 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 2020 m. vasario
20
d.
Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos prašymą bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau –
Taryba) Leidimų skyriaus 2020 m. kovo 13 d. pažymą Nr. O5E-160 „Dėl leidimo gaminti elektros
energiją Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijai išdavimo“, Taryba n u t a r i a:
Išduoti Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijai leidimą gaminti elektros energiją (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
LEIDIMAS
GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ
2020-03Nr. LVilnius
Leidimo turėtojas: Alytaus r. Pivašiūnų gimnazija, juridinio asmens kodas
190245865.
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 2019-11-18 leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
Nr. L-3761 pagrindu.
Leidimo galiojimo trukmė: neterminuota.
Leidimu reguliuojamos veiklos sąlygos: vykdyti Veiklos elektros energetikos
sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas sąlygas.
Elektros energiją gaminantis vartotojas pagal Lietuvos Respublikos elektros
energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalį.
Teritorija, kurioje verčiamasi leidimu reguliuojama veikla: Mokyklos g. 3,
Pivašiūnai, Alytaus r. sav., unikalus pastato numeris 3396-5022-0018.
Leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys:
Elektrinės pavadinimas
BĮ Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos
saulės elektrinė
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A. V.

Įrengtoji galia, kW
43,96
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elektrinė
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