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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, 3 dalimi, 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), 30
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 2020 m. liepos 20 d. (Avilio reg. Nr. PL-299) gavo UAB „Relektra“ (toliau –
Pareiškėja) prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (toliau – Prašymas)
ketinant įrengti 600 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę adresu Juodupio g., Jokulių k., Vėžaičių sen.,
Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 5568/0005:314.
Taryba 2020 m. rugpjūčio 5 d. raštu „Dėl papildomų dokumentų ir informacijos pateikimo“ Nr.
R2-(L)-4357 Pareiškėjos paprašė pateikti trūkstamus dokumentus ir informaciją.
Pareiškėja per 30 kalendorinių dienų nuo Tarybos rašto gavimo dienos, kaip tai numatyta
Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 25 dalyje, prašomų dokumentų ir papildomos informacijos
nepateikė.
2. Atitikties teisės aktuose numatytiems reikalavimams vertinimas
Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje bei 15 ir 16 dalyse ir Taisyklių 7.1
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: 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.
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2.1. Elektros energetikos įstatyme ir Taisyklėse numatytų reikalavimų atitikties
vertinimas
Tarybos Leidimų skyrius, vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 8 dalies
bei Taisyklių 32.1 papunkčio reikalavimais, patikrino VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrą
(toliau – JAR). JAR registruota UAB „Relektra“, juridinio asmens kodas – 158893183, juridinio
asmens buveinės adresas – Vytenio g. 46, Vilnius.
Taip pat, 2020 m. spalio 19 d. patikrinta informacija VĮ Registrų centro Licencijų
informacinėje sistemoje apie Pareiškėjai išduotus leidimus vykdyti veiklą elektros energetikos
sektoriuje. Nustatyta, kad UAB „Relektra“ Prašyme nurodytu adresu leidimų veiklai elektros
energetikos sektoriuje nėra išduota.
Pareiškėja kartu su Prašymu pateikė su AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2020 m. liepos
16 d. pasirašytą Elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų
ketinimų protokolą, pasirašomą su gamintoju, nesiekiančiu dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo
aukcione Nr. 20-32977, kas atitinka Taisyklių 17.1 papunkčio reikalavimus.
Pareiškėja nepateikė Tarybai tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie
elektros tinklų sąlygų kopijos, kaip tai numatyta Taisyklių 17.1 papunktyje1.
Patikrinus informaciją VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje
nustatyta, kad žemės sklypas (kadastro Nr. 5568/0005:314), kuriame ketinama įrengti vėjo energijos
elektrinę, Pareiškėjai perduotas valdyti 2014 m. birželio 2 d. nuomos sutarties Nr. RA14/01VJ
pagrindu (registro Nr. 44/1413067).
Pareiškėja Prašyme nenurodė, kad poveikio aplinkai bei visuomenės sveikatai vertinimas nėra
privalomas, t. y., Tarybai nepateikta informacija ir Prašyme nenurodyta atsakingos institucijos
galiojančio teigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, kai Lietuvos Respublikos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti atliktos
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, registravimo data ir numeris, kas
neatitinka Taisyklių 16.1 papunkčio nuostatų2.
Nustatyta, kad kartu su Prašymu pateiktame Klaipėdos visuomenės sveikatos centro 2010 m.
balandžio 15 d. rašte „ Dėl poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos“ Nr. (7.12)-V4-1090
išdėstytos aplinkybės vertintos 2010 metais (Prašymas išduoti leidimą plėtoti elektros energijos
gamybos pajėgumus pateiktas Tarybai po daugiau nei 10 metų nuo poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo išvados gavimo). Atsižvelgiant į vertinimo išvados datą, Taryba, vadovaujantis Taisyklių
32.2 papunkčiu3, paprašė Pareiškėją pateikti raštišką atsakingos institucijos patvirtinimą, jog esminės
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Kartu su prašymu išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus asmuo privalo pateikti tinklų operatoriaus
išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų
ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją arba perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatoriaus
patvirtinimą apie galimybę prijungti elektros įrenginius prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų tais atvejais, kai asmuo
dalyvavo skatinimų kvotų paskirstymo aukcione ir jo nelaimėjo, bet elektros tinklų operatorius šiam asmeniui suteikė
elektros tinklų galią ir pralaidumus, rezervuotus aukcionui, arba dokumentus, pagrindžiančius planuojamą prisijungimą prie
veikiančios tiesioginės linijos, arba kartu pateikti prašymą išduoti leidimą tiesti tiesioginę liniją; reikalavimas pateikti
elektrinės prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo, pasirašyto su elektros tinklų operatoriumi, kopiją netaikomas,
jeigu asmuo siekia tapti gaminančiu vartotoju ar planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams ir
planuoja į elektros tinklus pateikti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotos elektros
energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 500 kW ir ne didesnė nei asmens objektui suteikta leistinoji
naudoti galia, taip pat asmenims, planuojantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams,
nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus.
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Prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodoma atsakingos institucijos galiojančio
teigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, kai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procedūros, registravimo data ir numeris; kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, asmuo tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus.
3

Taryba, nagrinėdama gautą prašymą, privalo išsiaiškinti, ar galioja sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių,
ar galioja atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo, kai elektros energetikos veiklai privalomos poveikio aplinkai
vertinimo procedūros pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, kai
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aplinkybės nepasikeitė, dėl kurių keistųsi išvada dėl atsakingos institucijos vertinimo ataskaitos
(Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, 451 punktas).
Tarybai Pareiškėja patikslintos informacijos nepateikė. Atsižvelgiant į išdėstytą preziumuojama, jog
turimos informacijos nepakanka įvertinti pateiktų dokumentų atitikimą Taisyklių 17.2 papunkčio
reikalavimams4.
Vadovaujantis Taisyklių 17.2.1 papunkčiu, kartu su prašymu turi būti pateiktas dokumentas
(topografinė nuotrauka ar teritorijos žemėlapis), kuriame grafiškai pateikiami sprendiniai dėl ketinamų
statyti energetikos objekto (elektrinės) ar plėtoti elektros energijos gamybos įrenginių padėties,
padėties artimiausių perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų atžvilgiu, numatomo energetikos objekto
(elektrinės) prijungimo prie elektros tinklų taško ir nurodomos nuosavybės ribos, suderintos su
elektros tinklų operatoriumi elektrinės išankstinėse prijungimo prie energetikos tinklų sąlygose, žemės
sklypo ribos. Taryba 2020 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. R2-(L)-4357 Pareiškėjos paprašė pateikti
dokumentą, atitinkantį Taisyklių 17.2.1 papunkčio reikalavimus. Pareiškėja, per 30 kalendorinių dienų
nuo Tarybos rašto gavimo dienos, nurodyto dokumento nepateikė.
Pareiškėja, atsižvelgdama į Taisyklių 17.3.1 ir 17.3.2 papunkčių nuostatas, pateikė 2020 m.
liepos 20 d. raštą Nr. BV1.6.3.20200615-1, kuriame nurodyta, kad turimi technologiniai ir finansiniai
pajėgumai leidžia įrengti elektros energijos gamybos įrenginius ir juos prijungti prie elektros tinklų,
taip pat vykdyti planuojamą elektros energijos gamybos ūkinę komercinę veiklą. Be kita ko, rašte
nurodomas paskirtas darbuotojas reguliuojamai veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, vartotojams
informuoti ir konsultuoti, skundams dėl vykdomos veiklos sąlygų nagrinėti.
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 (2020 m. liepos 20 d. mokėjimo
nurodymas Nr. 862).
2.2. Pateiktų dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams ir Tarybos atlikto duomenų
patikrinimo lentelė
1. Pateiktų dokumentų atitiktis teisės aktų reikalavimams
Eil.
Teisės akto straipsnis, dalis,
Pažymėjimas
Nr.
punktas, papunktis,
privaloma ar
reikalaujantis pateikti
neprivaloma
atitinkamą dokumentą
pateikti
atitinkamą
dokumentą
(privaloma
žymima „P“,
neprivaloma
žymima – „N“).
1. Leidimų išdavimo taisyklių

P

Pateikto
dokumento
duomenys
(dokumento
rengėjas, data,
registracijos
numeris,
pavadinimas)

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

2020 m. liepos

+

Pastabos
(įrašomos,
kai
informaciją
duomenų
bazėse
patikrina
Tarybos
tarnautojas, ir
kita)
PL-299

prašoma išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
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Prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodoma Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos priimto sprendimo, kad planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka
visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos
nustatyta tvarka atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, registravimo data ir
numeris; kai planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos visuomenės sveikatai
vertinimo, asmuo tai pažymi prašyme išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

4
15 punktas
(Prašymas)

2. Leidimų išdavimo taisyklių
17.1 papunktis
ESO elektrinės išankstinės
prijungimo prie energetikos
tinklų sąlygos;
Prijungimo prie elektros
tinklų ketinimų protokolas5

20 d.
„Prašymas
išduoti leidimą
plėtoti elektros
energijos
gamybos
pajėgumus“ Nr.
PL-299
Nepateikta
P

P

-

2020 m. liepos
16 d. Nr. 2032977

Neatitinka
Taisyklių
17.1
papunkčio
reikalavimų
PL-299

5. Leidimų išdavimo taisyklių
16.1 papunktis
Sprendimas dėl planuojamos
ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo
procedūros

Reikalavimai dėl poveikio
aplinkai vertinimo netaikomi
(nurodoma Prašyme)

Informacija
nepateikta
-

P

Prašyme
nenurodyta

Neatitinka
Taisyklių
16.1
papunkčio
reikalavimų

-

Neatitinka
Taisyklių
16.1
papunkčio
reikalavimų

-

Trūksta
informacijos
įvertinti
Taisyklių
16.2
papunkčio
reikalavimų
atitikimą

-

Neatitinka
Taisyklių
16.2
papunkčio
reikalavimų

8. Leidimų išdavimo taisyklių
16.2 papunktis
Sprendimas dėl planuojamos
ūkinės veiklos poveikio
visuomenės sveikatai
vertinimo

Reikalavimai dėl poveikio
visuomenės sveikatai
vertinimo netaikomi
(nurodoma Prašyme)
5

Patvirtinimas,
jog esminės
aplinkybės
nepasikeitė ir
išvada galioja,
nepateiktas
Prašyme
nenurodyta
P

Pateikti neprivaloma, jeigu asmuo siekia tapti gaminančiu vartotoju ar planuoja gaminti elektros energiją savo reikmėms
ir ūkio poreikiams ir planuoja į elektros tinklus pateikti elektros energiją, likusią nuo savo reikmėms ir ūkio poreikiams
nesuvartotos elektros energijos, kai elektrinės įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 500 kW ir ne didesnė nei asmens objektui
suteikta leistinoji naudoti galia, taip pat asmenims, planuojantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio
poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus.
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11. Leidimų išdavimo taisyklių
17.2.1 papunktis
(topografinė nuotrauka,
teritorijos žemėlapis)

P

Nepateikta

12. Leidimų išdavimo taisyklių
17.2.2 papunktis
(grafiniai elektrinės vietos
sprendiniai statinyje)6
13. Leidimų išdavimo taisyklių
17.3.1 papunktis
Patvirtinimas dėl turimų
finansinių pajėgumų

N

Elektrinė bus
įrengta žemės
sklype

P

2020 m. liepos
20 d. raštas Nr.
BV1.6.3.202006
15-1
Neprivaloma
pateikti,
pasirašytas
ketinimų
protokolas
2020 m. liepos
20 d. raštas Nr.
BV1.6.3.202006
15-1

Patvirtinimas dėl turimų
technologinių pajėgumų7

N

16. Leidimų išdavimo taisyklių
P
17.3.2 papunktis
(patvirtinimas dėl paskirto
atsakingo asmens
reguliuojamai veiklai
vykdyti)8
2. Tarybos atliktas duomenų patikrinimas
Eil.
Teisės aktas straipsnis, dalis, punktas,
Nr.
papunktis, numatantis pareigą tikrinti
duomenis
1.
Leidimų išdavimo taisyklių 31 p.
(žemės sklypo ar pastato, kuriuose
planuojama statyti energetikos objektą
nuosavybės teisių ar kitų valdymo
pagrindų vertinimas NTR)9

2.

6

Neatitinka
Taisyklių
17.2.1
papunkčio
reikalavimų

+

PL-299

PL-299

+

PL-299

Patikrinimo data ir būdas

Patikrinimo
rezultatas

Pastabos

VĮ Registrų centro NTR
išrašas, reg. Nr.
44/1413067 (2020-08-03
išrašo duomenys)

Atitinka Leidimų
išdavimo
taisyklių 31 p.
reikalavimus ir
Elektros
energetikos
įstatymo 16 str.
12 d. 2 p.
reikalavimus
Atitinka Leidimų
išdavimo
taisyklių 32.1 p.
reikalavimus
Sumokėta

Turto
valdymo
pagrindai
įregistruoti
NTR

Leidimų išdavimo taisyklių 32.1 p.
2020-10-19, JAR
(asmens teisės gyventi Lietuvos
Respublikoje vertinimas10, asmens
registracijos JAR vertinimas11)
Valstybės rinkliavos mokėjimo ir Sumokėta
grąžinimo
taisyklių,
patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.
1458 „Dėl Konkrečių valstybės
rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės

3.

-

PL-299

Neprivaloma, kai elektrinė statoma ant žemės.
Pateikti neprivaloma, kai su ESO pasirašomas ketinimų protokolas bei jo kopija pateikiama Tarybai.
8
Kai leidimo prašo juridinis asmuo.
9
Nuosavybės teisė ar kiti teisėto valdymo pagrindai ir šių teisių suvaržymai privalo būti įregistruoti Nekilnojamojo turto
registre.
10
Kai leidimo prašo fizinis asmuo.
11
Kai leidimo prašo juridinis asmuo.
7

6
rinkliavos mokėjimo ir
taisyklių
patvirtinimo“
papunktis12

grąžinimo
4.5792.1

3. Išvados ir pasiūlymai
Tarybos Leidimų skyrius, išnagrinėjęs Pareiškėjos Prašymą, konstatuoja:
1. Pareiškėja nepateikė Tarybai visų Elektros energetikos įstatyme ir Taisyklėse numatytų
dokumentų ir informacijos, kurie reikalingi leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
gauti.
2. Pareiškėjos pateikti dokumentai neatitinka Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 15
dalies 2, 3,4 punktų reikalavimų.
3. Pareiškėja nepateikė Taisyklių 16.1, 16.2, 17.1, 17.2.1 papunkčiuose nurodytų dokumentų
ir informacijos.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 16
straipsnio 24 dalies 2 punktu, Taisyklių 44.1 papunkčiu, Leidimų skyrius siūlo Tarybai priimti
sprendimą atsisakyti išduoti UAB „Relektra“ leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
PRIDEDAMA. Tarybos nutarimo „Dėl atsisakymo išduoti UAB „Relektra“ leidimą plėtoti
elektros energijos gamybos pajėgumus“ projektas, 1 lapas.

Leidimų skyriaus vyriausioji specialistė

Į posėdį kviečiami UAB „Relektra“ atstovai.
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Už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimą imama 50 eurų valstybės rinkliava.

Asta Dailidienė

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL ATSISAKYMO IŠDUOTI UAB „RELEKTRA“ LEIDIMĄ PLĖTOTI ELEKTROS
ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 24 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“, 44.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į
2020 m. liepos 20 d. UAB „Relektra“ prašymą Nr. PL-299, Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos (toliau – Taryba) 2020 m. rugpjūčio 5 d. raštą „Dėl papildomų dokumentų ir informacijos
pateikimo“ Nr. R2-(L)-4357, Tarybos Leidimų skyriaus 2020 m. spalio
d. pažymą Nr. O5E„Dėl atsisakymo išduoti UAB „Relektra“ leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus“,
Taryba n u t a r i a:
Atsisakyti išduoti UAB „Relektra“ leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
(pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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