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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ ALYTAUS R.
MIROSLAVO GIMNAZIJAI IŠDAVIMO
2020 m. kovo 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
25 d. Alytaus r. Miroslavo gimnazijos prašymą bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) Leidimų skyriaus 2020 m. kovo 9 d. pažymą Nr. O5E-148 „Dėl leidimo gaminti
elektros energiją Alytaus r. Miroslavo gimnazijai išdavimo“, Taryba n u t a r i a:
Išduoti Alytaus r. Miroslavo gimnazijai leidimą gaminti elektros energiją (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkė

Inga Žilienė

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
LEIDIMAS
GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ
2019-03- Nr. LVilnius
Leidimo turėtojas: Alytaus r. Miroslavo gimnazija,

juridinio asmens kodas

290245670.
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 2019-11-25 leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
Nr. L-3771 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: Vienuolyno g. 16,
Miroslavo k., Alytaus r sav., unikalus pastato numeris 3399-7000-2038.
Leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys:
Elektrinės pavadinimas
Miroslavo gimnazijos saulės elektrinė
Tarybos pirmininkė
A. V.

Įrengtoji galia, kW
49,84
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saulės šviesos elektrinė
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

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

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ ALYTAUS
R. MIROSLAVO GIMNAZIJAI IŠDAVIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-03-16 Nr. O3E-218

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

Inga Žilienė, Tarybos pirmininkė

Sertifikatas išduotas

INGA ŽILIENĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-03-16 16:59:17 (GMT+02:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-03-16 16:59:47 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

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

Sertifikato galiojimo laikas

2019-07-09 09:56:02 – 2022-07-08 09:56:02

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

1

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 (2020-03-16
17:14:35)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-03-16 17:14:35 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

