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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
2 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 plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, sustabdo jų galiojimą, panaikina
galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą, keičia, tikslina, išduoda leidimų dublikatus ir
kontroliuoja leidimais reguliuojamą veiklą.
Taryba 2019 m. rugpjūčio 8 d. (Avilio reg. Nr. PR-1466) gavo Kauno lopšelio-darželio
„Boružėlė“ (toliau – Pareiškėjas) prašymą (toliau – Prašymas) išduoti leidimą plėtoti elektros energijos
gamybos pajėgumus.
Vadovaujantis Leidimų išdavimo taisyklių 36 punktu, Taryba 2019 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr.
R2-(EEL)-1862 Pareiškėjo paprašė pateikti trūkstamus dokumentus ir duomenis.
Pareiškėjas trūkstamus dokumentus ir duomenis su lydraščiu pateikė 2019 m. rugpjūčio 23 d.
(Avilio reg. Nr. PR-1532), t. y. ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Tarybos prašymo gavimo
dienos (Taisyklių 37 punktas).
Pareiškėjas pateikė Tarybai visus išduoti leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
privalomus dokumentus, kurie nurodyti Leidimų išdavimo taisyklėse.
2. Atitikties teisės aktuose numatytiems reikalavimams vertinimas
Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje bei 15 ir 16 dalyse ir Leidimų išdavimo
taisyklių 7 punkte ir 8.1 papunktyje nustatyta, kad leidimas plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus išduodamas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurie ketina statyti
(įrengti) naują energetikos objektą (elektrinę) ir jų planuojama vykdyti veikla atitinka visas šias sąlygas:
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1) elektros energijos įrenginiai ir su jais susijusi įranga yra saugūs ir patikimi, taip pat neturės neigiamos
įtakos elektros tinklams, prie kurių šie įrenginiai prijungti, ar nesudarys prielaidų tokiai neigiamai įtakai
atsirasti; 2) neturės neigiamo poveikio žmonių sveikatai, jų turtui ir gyvenamajai aplinkai ar nesudarys
prielaidų tokiam neigiamam poveikiui atsirasti; 3) atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus; 4) atitiks
žemės naudojimo ir statybos vietos parinkimo reikalavimus; 5) atitiks energijos vartojimo efektyvumo
reikalavimus; 6) atitiks asmens technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą.
2.1. Elektros energetikos įstatyme ir Leidimų išdavimo taisyklėse numatytų reikalavimų
atitikties vertinimas
Taryba, siekdama išsiaiškinti, ar Pareiškėjas pagal Leidimų išdavimo taisyklių 35.1 papunktį yra
registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – JAR), patikrino Pareiškėjo viešai
nurodomą informaciją JAR. Patikrinus 2019 m. rugpjūčio 29 d. Pareiškėjo duomenis JAR nustatyta, kad
Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ registruotas JAR registre, kodas 195473374, buveinė (adresas)
Bitininkų g. 21, Kaunas, Kauno m. sav.
Pareiškėjas pateikė Tarybai AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. gegužės 25 d.
išduotas išankstines sąlygas Nr. ITS19-33862, atitinkančias Leidimų išdavimo taisyklių 19.1 papunkčio
reikalavimus. Išankstinėse sąlygose nurodyta, kad elektrinėje pagaminta elektros energija bus skirta
gaminančio vartotojo elektros energijos poreikio tenkinimui.
Taryba patikrino VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašą (registro Nr. 20/202758) bei įvertino 2019 m. rugpjūčio 21 d. gautą (Avilio reg. Nr. R1-8305)
Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) raštą Nr. (33.194.E)R-2215, kuriuo
patvirtinama, jog Savivaldybė neprieštarauja, kad ant Kauno miesto savivaldybės įstaigų (Savivaldybei
nuosavybės teise priklausančių pastatų, rašto Nr. 10 – Pareiškėjas) būtų įrengiamos saulės elektrinės, t.
y. pateikti raštai atitinka Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 12 dalies
2 punkto bei Leidimų išdavimo taisyklių 34 punkto reikalavimus.
Pagal Leidimų išdavimo taisyklių 19.2.1 ir 19.2.2 papunkčius, Pareiškėjas kartu su Prašymu
pateikė raštą „Paaiškinimas dėl planuojamos ūkinės veiklos bei poveikio aplinkai ir visuomenės
sveikatai“, kuriame pateikiamas paaiškinimas, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai ir
visuomenės sveikatai vertinimas nėra taikomas.
Leidimų išdavimo taisyklių 19.3.1 papunktis nurodo pateikti dokumentą, kuriame grafiškai
pažymėta numatomo elektros energijos gamybos įrenginio vieta statinyje, ant statinio ar jo konstrukcijos
dalies (fasado, stogo). Pareiškėjas pateiktoje schemoje nurodo planuojamų montuoti modulių padėtį ant
pastato.
Taip pat, Pareiškėjas kartu su Prašymu Tarybai pateikė raštą „Deklaracija apie turimus
technologinius pajėgumus“, kuriuo, atsižvelgiant į Leidimų išdavimo taisyklių 19.4.1 papunkčio
reikalavimus, patvirtinama, kad turimi technologiniai pajėgumai leidžia Pareiškėjui įrengti 35 kW saulės
šviesos
energijos
elektrinę
ant
pastato,
unikalus
pastato
Nr. 1996-5002-0014 ir Nr. 1996-5002-0025.
Pareiškėjas, kartu su 2019 m. rugpjūčio 23 d. (Avilio reg. Nr. PR-1532) raštu Tarybai nurodė
paskirtą asmenį reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams informuoti ir
konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti, kaip tai numatyta Leidimų išdavimo
taisyklių 19.4.2 papunktyje.
Taryba kartu su Prašymu gavo informaciją, kad pagal Valstybės rinkliavos mokėjimo ir
grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.
1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo
taisyklių patvirtinimo“ 4.5792.1 papunkčio nuostatas numatytos valstybės rinkliavos už leidimo plėtoti
elektros energijos gamybos išdavimą, yra atliktas apmokėjimas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą.
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2.2. Pareiškėjo pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams ir Tarybos atlikto
duomenų patikrinimo lentelė
1. Pateiktų dokumentų atitiktis teisės aktų reikalavimams
Eil.
Teisės
akto Pažymėjimas
Pateikto
dokumento
Nr.
straipsnis, dalis, privaloma
ar duomenys (dokumento
punktas,
neprivaloma
rengėjas,
data,
papunktis,
pateikti
registracijos numeris,
reikalaujantis
atitinkamą
pavadinimas)
pateikti
dokumentą
atitinkamą
(privaloma
dokumentą.
žymima „P“,
neprivaloma
žymima – „N“).

1.

Leidimų
išdavimo
taisyklių 18 p.

P

2.

Leidimų
išdavimo
taisyklių 19.1
papunktis

P

3.

Leidimų
išdavimo
taisyklių 19.2.1
papunktis

P

4.

Leidimų
išdavimo
taisyklių 19.2.2
papunktis

P

5.

Leidimų
išdavimo
taisyklių 19.3.1
papunktis
Leidimų
išdavimo

6.

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

+

P

Pareiškėjo 2019-08-08
Prašymas (reg. Nr. PR1466); Pareiškėjo 201908-23
patikslintas
prašymas (reg. Nr. PR1532)
Išankstinės
sąlygos
2019-05-25
ITS1933862, ESO (Pareiškėjo
2019-08-08 raštas (reg.
Nr. PR-1466)
Pareiškėjo
raštas
„Paaiškinimas
dėl
planuojamos
ūkinės
veiklos bei poveikio
aplinkai ir visuomenės
sveikatai“( reg. Nr. PR1466)
Pareiškėjo
raštas
„Paaiškinimas
dėl
planuojamos
ūkinės
veiklos bei poveikio
aplinkai ir visuomenės
sveikatai“ ( reg. Nr. PR1466)
Vizualizacija

P

Vizualizacija

+

+

+

+

+

Pastabos
(įrašomos,
kai
informaciją
duomenų
bazėse
patikrina
Tarybos
tarnautojas,
taip pat gali
būti įrašoma
ir kita svarbi
informacija)
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7.

taisyklių 19.3.2
papunktis
Leidimų
išdavimo
taisyklių 19.4.1
papunktis

P

Pareiškėjo
raštas
„Deklaracija
apie
turimus technologinius
pajėgumus“ ( reg. Nr.
PR-1466)
2019-08-23 įsakymas
Nr. V-237 (Pareiškėjo
2019-08-23 raštas, reg.
Nr. PR-1532)

Leidimų
P
išdavimo
taisyklių 19.4.2
papunktis
2. Tarybos atliktas duomenų patikrinimas
Eil.
Teisės aktas straipsnis, dalis, Patikrinimo data ir
Nr.
punktas, papunktis, numatantis būdas
pareigą tikrinti duomenis
1.
Leidimų išdavimo taisyklių 34 p.
VĮ Registrų centro NTR
išrašas,
reg.
Nr.
20/202758;
Kauno
miesto
savivaldybės
administracijos 201908-20
raštas
Nr.
(33.194.E)R-2215 (reg.
Nr. R1-8305)
8.

2.

Leidimų išdavimo taisyklių 35.1 p.
2019-08-29, JAR
viešoji prieiga

+

+

Patikrinimo
rezultatas

Pastabos

Atitinka
Leidimų
išdavimo
taisyklių 34 p.
reikalavimus
ir
Elektros
energetikos
įstatymo 16
str. 12 d. 2 p.
reikalavimus
Atitinka
Leidimų
išdavimo
taisyklių 35.1
p.
reikalavimus

3. Išvados ir pasiūlymai
Tarybos Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyrius, išnagrinėjęs
Pareiškėjo Prašymą, konstatuoja:
1. Pareiškėjas pateikė Tarybai visus Elektros energetikos įstatyme ir Leidimų išdavimo
taisyklėse numatytus dokumentus, kurie reikalingi leidimui plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus gauti.
2. Visi Pareiškėjo pateikti dokumentai atitinka Leidimų išdavimo taisyklių reikalavimus.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo
16 straipsnio 15 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, Leidimų išdavimo taisyklių 8.1 papunkčiu, Dujų ir
elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyrius siūlo Tarybai priimti sprendimą išduoti
Kauno lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Kauno
lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ išdavimo“ projektas, 1 lapas;
2. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus projektas, 1 lapas.

Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus vyr. specialistė

Asta Dailidienė
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Į posėdį kviečiami: Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ atstovai

