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DĖL ASMENŲ PATEIKTŲ PRAŠYMŲ IŠDUOTI LEIDIMUS PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS 
GAMYBOS PAJĖGUMUS ĮRENGIANT SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINES VERTINIMO 
TVARKOS APRAŠO PAKARTOTINIO DERINIMO 
   

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), tarp kurios narių yra ir saulės elektros energijos 
gamybos projektų Lietuvoje vystytojai, teikia pastabas Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai 
(toliau – VERT) dėl pakartotiniam derinimui pateikto nutarimo projekto „Dėl asmenų pateiktų 
prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės 
šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 22-13906 (toliau – 
Nutarimo projektas). 
 LVK nariai susipažinę su pakartotinai derinti pateiktu Nutarimo projektu, teigiamai vertina 
VERT sprendimą atsisakyti „pro rata“ principo taikymo ir atsisakant perteklinių reikalavimų 
išduodant leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Šiuo raštu papildomai 
atkreipiame dėmesį į poreikį suderinti Nutarimo projekto nuostatas su kitu VERT viešosioms 
konsultacijos paskelbtu teisės akto projektu, t.y. – 2022 m. spalio 5 d. viešosioms 
konsultacijoms paskelbtu Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo projektu 
(toliau – LITGRID PET).  

Projekte atsisakius galimybės taikyti „pro rata“ principą sprendžiant leidimų išdavimo 
klausimą, nebeaktualios tampa LITGRID PET 53 p. nuostatos, reglamentuojančios tinklų naudotojo 
teises nuspręsti dėl tolesnio planuojamų įrenginių vystymo gavus VERT leidimą mažesnei įrengtajai 
galiai nei nurodyta ketinimų protokole. Atitinkamai tikslintinos ir LITGRID PET 75 ir 86 punktų 
nuostatos, numatančios depozito dalies grąžinimo sąlygas VERT išdavus leidimą mažesnei įrengtajai 
galiai. 

Atkreipiame dėmesį, kad tiek Projekte, tiek ir LITGRID PET turėtų būti aiškiai ir 
vienareikšmiškai nustatyta, kad tais atvejais, kai VERT, taikydama principą „pirmas atėjai, pirmas 
gavai“, į asmenų, kurie VERT pateikė prašymus, sąrašą neįtraukia VERT prašymus išduoti leidimus 
pateikusių asmenų dėl to, kad viršyta Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ar kitame teisės 
akte nustatyta didžiausia saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios riba, prašymus 
pateikusiems asmenims grąžinamas visas elektros perdavimo sistemos operatoriui pateiktas prievolių 
įvykdymo užtikrinimas. 

Prašome atsižvelgti į rašte pateiktas pastabas VERT pakartotiniam derinimui pateiktam 
nutarimo projektui „Dėl asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos 
pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 
atitinkamai patikslinti Nutarimo projektą bei suderinti jo galutinę redakciją su VERT viešam derinimui 
pateiktu LITGRID PET projektu. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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