UVALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
KOORDINAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIUS
Teikti Tarybos posėdžiui
Tarybos pirmininko pavaduotojas
Renatas Pocius
2019PAŽYMA
DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ UAB „FENAS“ IŠDAVIMO IR
ANKSČIAU GALIOJANČIO LEIDIMO GAMINTI PANAIKINIMO
2019 m. spalio 2 d. Nr. O5E-450
Vilnius
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 „Fenas“ (toliau – Pareiškėja) 2019 m. rugsėjo
18 d. (Avilio reg. Nr. PR-1713) prašymą išduoti leidimą vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje,
įsigijus 250 kW galios vėjo elektrinę, įrengtą žemės sklype, kadastro Nr. 7730/0007:137, adresu
Nemeilų k., Lauksargių sen., Tauragės r. sav. iš UAB „Puaris“, iki tol teisėtais pagrindais valdžiusios
vėjo elektrinę, turinčios 2017 m. birželio 23 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos išduotą, galiojantį leidimą gaminti elektros energiją Nr. L-1179.
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 Leidimų išdavimo taisyklių 9 punkte
ir 9.3 papunktyje nustatyta, kad leidimas gaminti elektros energiją išduodamas Lietuvos Respublikoje
įsteigtiems juridiniams asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis nuosavybės teise ar
kitais teisėtais pagrindais valdo veikiantį energetikos objektą (elektrinę), įgytą iš kito iki tol
nuosavybės ar kitais teisėtais pagrindais valdžiusio energetikos objektą (elektrinę) asmens, turinčio
galiojantį leidimą gaminti elektros energiją.
2.1. Elektros energetikos įstatyme ir Leidimų išdavimo taisyklėse numatytų reikalavimų
atitikimo vertinimas
Skyrius, vadovaudamasis Leidimų išdavimo taisyklių 35.1 papunkčio reikalavimais,
2019 m. rugsėjo 26 d. patikrino VĮ Registrų centro Licencijų informacinėje sistemoje (toliau – JAR).
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JAR registruota UAB „Fenas“, juridinio asmens kodas 305228441, juridinio asmens buveinė (adresas)
Lazdynų 3-oji g. 11, Mažeikiai, Mažeikių r. sav.
Taip pat, 2019 m. rugsėjo 26 d. patikrinta Pareiškėjos pateikta informacija VĮ Registrų
centro Licencijų informacinėje sistemoje apie UAB „Puaris“ išduotus leidimus vykdyti veiklą elektros
energetikos sektoriuje. UAB „Puaris“ turi 2017 m. birželio 23 d. Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos išduotą, galiojantį leidimą gaminti elektros energiją Nr. L-1179, 250 kW
galios vėjo elektrinei, įrengtai žemės sklype, kadastro Nr. 7730/0007:137, adresu Nemeilų k.,
Lauksargių sen., Tauragės r. sav.
Taryba patikrino VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašą (registro Nr. 44/1271867) bei įvertino Pareiškėjos su prašymu pateiktą 2019 m. rugsėjo 5 d.
pasirašytą Pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas (UAB „Puaris“) perleidžia pirkėjui
(Pareiškėjai) visas teises ir pareigas į žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1812-1167) Nemeilų k.,
Tauragės r. sav. subnuomos teisę, kylančią iš 2008 m. liepos 14 d. Žemės subnuomos sutarties Nr. 014, 2009 m. vasario 3 d. susitarimo pakeisti sutartį. Pateikti dokumentai atitinka Leidimų išdavimo
taisyklių 9.3 papunkčio reikalavimus.
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 gaminti elektros energiją išdavimą, yra atliktas apmokėjimas į Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą.
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
Pažymėji
Asmens pateikto
Atžyma ar
nr.
straipsnis, dalis,
mas
dokumento duomenys asmuo pateikė
punktas, papunktis,
privaloma (dokumento rengėjas, ar nepateikė
reikalaujantis
ar
data, registracijos
teisės akto
pateikti atitinkamą
neprivalo
numeris, pavadinimas) reikalaujamus
dokumentą.
ma
dokumentus
pateikti
(pateikė
atitinkamą
žymima „+“,
dokument
nepateikė
ą
žymima „-„).
(privaloma
žymima
„P“,
neprivalo
ma
žymima –
„N“).
1. Leidimų išdavimo
P
Pareiškėjos 2019-09+
taisyklių 18 punktas
18, PR-1713,
Prašymas
2. Leidimų išdavimo
N
taisyklių 20 punktas
3. Leidimų išdavimo
N
taisyklių 21.1
papunktis.
4. Leidimų išdavimo
N
-

Pastabos
(įrašomos,
kai
informaciją
duomenų
bazėse
patikrina
VERT
tarnautojas,
taip pat gali
būti
įrašoma ir
kita svarbi
informacija
)
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taisyklių 21.2.1
papunktis
5. Leidimų išdavimo
taisyklių 21.2.2
papunktis
Leidimų išdavimo
taisyklių 21.4 pa
punktis
6. Leidimų išdavimo
taisyklių 21.5
papunktis
7. Leidimų išdavimo
taisyklių 21.6
papunktis
2. Atliktas duomenų patikrinimas
Eil. Teisės aktas straipsnis,
nr.
dalis, punktas,
papunktis, numatantis
pareigą tikrinti duomenis
1.
Leidimų išdavimo
taisyklių 35.1 p.

2.

Leidimų išdavimo
taisyklių 9.3 p.

N

-

N

-

N

-

N

-

Patikrinimo data ir būdas

2019-09-26 JAR viešoji
prieiga
VĮ Registrų centro NTR
išrašas, reg. Nr. 44/1271867;
Pirkimo-pardavimo sutartis,
pasirašyta 2019-09-05

Patikrinimo
rezultatas

Pastabos

Atitinka Leidimų
išdavimo taisyklių
35.1 p.
reikalavimus
Atitinka Leidimų
išdavimo taisyklių
9.3 p.
reikalavimus

3. Išvados ir pasiūlymai
Skyrius, išnagrinėjęs Pareiškėjos prašymą konstatuoja:
1. UAB „Fenas“ pateikė Tarybai visus Elektros energetikos įstatyme ir Leidimų išdavimo
taisyklėse numatytus dokumentus, reikalingus leidimui gaminti elektros energiją gauti.
2. UAB „Fenas“ 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 „Fenas“ išduoti leidimą gaminti
elektros energiją, o 2017 m. birželio 23 d. išduotą UAB „Puaris“ leidimą gaminti elektros energiją Nr.
L-1179, panaikinti.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl leidimo gaminti elektros energiją UAB „Fenas“ išdavimo ir
anksčiau galiojančio leidimo gaminti panaikinimo“ projektas, 1 lapas.
2. Leidimo gaminti elektros energiją projektas, 1 lapas.
Koordinavimo ir analizės skyriaus
specialistė

Į posėdį kviečiami UAB „Fenas“ atstovai

Regina Mikutaitė

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL LEIDIMO GAMINTI ELEKTROS ENERGIJĄ UAB „FENAS“ IŠDAVIMO IR
ANKSČIAU GALIOJANČIO LEIDIMO GAMINTI PANAIKINIMO
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. rugsėjo
18 d. UAB „Fenas“ 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 „Fenas“ išdavimo ir anksčiau galiojančio leidimo gaminti panaikinimo“,
Taryba n u t a r i a:
1. Išduoti UAB „Fenas“ leidimą gaminti elektros energiją (pridedama).
2. Panaikinti 2017 m. birželio 23 d. išduotą UAB „Puaris“ leidimą gaminti elektros energiją
Nr. L-1179.
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
2019Nr. LVilnius
Leidimo turėtojas: UAB „Fenas“, juridinio asmens kodas 305228441.
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“, 9.3 papunktis.
Leidimas išduotas 2017-06-23 leidimo gaminti elektros energiją Nr. L-1179 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: Nemeilų k., Lauksargių
sen., Tauragės r. sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 7730/0007:137.
Leidimu reguliuojamos veiklos pagrindiniai techniniai duomenys:
Elektrinės pavadinimas

Įrengtoji galia, kW

Elektrinės tipas

Nemeilų k.

250

vėjo elektrinė

Tarybos pirmininkas

A.V

