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Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-38
VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS
MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
LEIDIMO IMPORTUOTI ELEKTROS ENERGIJĄ IŠ VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA
VALSTYBĖS NARĖS, IŠDAVIMAS
Eil.
Nr.

Aprašymo turinys

Pavadinimas

1.

Administracinės paslaugos _
kodas

2.

Administracinės paslaugos 2
versija

3.

Administracinės paslaugos Leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra
pavadinimas
valstybės narės, išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos Leidimas importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra
valstybės narės, išduodamas asmeniui, atitinkančiam Elektros
apibūdinimas
energetikos įstatymo 16 straipsnio 19 dalyje nustatytus
reikalavimus, t. y. kuris teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi
nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, arba asmeniui,
kuris turi teisės aktų nustatyta tvarka išduotą visuomeninio tiekimo
veiklos licenciją.

Pareiškėjas ar leidimo turėtojas dokumentus leidimui gauti,
pakeisti leidimą ir (ar) patikslinti leidime įrašytus duomenis,
gauti dublikatą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti
leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą,
pratęsti leidimo galiojimo terminą pateikia Valstybinei
energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos (toliau –
VEI) tiesiogiai atvykęs į VEI, paštu, arba elektroninėmis
priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba
internetu per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų
portalą Elektroniniai valdžios vartai (toliau – Elektroninių
paslaugų portalas). Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo
dokumentus ir užpildyti prašymą gali pareiškėjo arba leidimo
turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam
atstovauti ir pateikęs įgaliojimą. Teikiant dokumentus ir
informaciją elektroninėmis priemonėmis ne per Elektroninių
paslaugų portalą, pateikiami elektroniniai dokumentai arba
dokumentų skaitmeninės kopijos. Prašymai turi būti pasirašyti
prašymą teikiančio asmens saugiu elektroniniu parašu, sukurtu
saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu.
Pareiškėjas ir leidimų turėtojai informaciją apie VEI priimtus
sprendimus bei prašymus dėl papildomos informacijos
pateikimo turi teisę gauti tiesiogiai iš VEI, paštu,

2
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių
kontaktinį centrą ar internetu per Elektroninių paslaugų portalą
ar kitais prašyme nurodytais būdais.

5.

6.

7.

8.

Teisės aktai,
reguliuojantys
administracinės paslaugos
teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatymas;
4. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212 (Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo
Nr. 1-171 redakcija);
5. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos
ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1-209.
Informacija ir dokumentai, Asmuo, norintis gauti leidimą importuoti elektros energiją iš
kuriuos turi pateikti asmuo valstybių, kurios nėra valstybės narės, privalo pateikti
nustatytos formos prašymą, kai prašymas pildomas ne per
Elektroninių paslaugų portalą, kuriame privalo nurodyti
importo šalis, ir šiuos dokumentus:
1. dokumentą, patvirtinantį įgaliojimą teikti prašymą, jeigu
prašymą teikia įgaliotas fizinis ar juridinis armuo;
2. juridinio asmens, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar
kitų organizacijų padalinių įregistravimo pažymėjimo
(įsteigimo Lietuvos Respublikoje) kopiją;
3. pareiškėjo turimo galiojančio leidimo verstis nepriklausomo
elektros energijos tiekimo veikla arba išduotos visuomeninio
tiekimo veiklos licencijos kopiją;
4. pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl elektros energijos
importo valstybėje esančio numatomo pardavėjo, pateikiant
atitinkamus įsipareigojimus pirkti ir (ar) parduoti elektros
energiją pagrindžiančius dokumentus (pvz., preliminarią
sutartį, ketinimų protokolą);
5. pareiškėjo rašytinį paaiškinimą dėl numatomo elektros
energijos
tranzito
kelio
importo
galios
srautui
tarpsisteminiuose tinkluose, nurodant elektros energijos
eksporto valstybę ir valstybes, kurių elektros energetikos
sistemomis bus naudojamasi elektros energijos tranzitui.
6. pavedimo arba banko kvito kopiją, patvirtinančią, kad
sumokėta valstybės rinkliava, jei prašymas teikiamas ne per
Elektroninių paslaugų portalą.
Informacija ir dokumentai VEI pareigūnai turi gauti šią informaciją:
ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra
kuriuos turi gauti
pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo
institucija (prašymą
procedūra; ar fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą,
nagrinėjantis tarnautojas)
atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.
Administracinės paslaugos VEI Planavimo ir kontrolės skyrius. Kontaktiniai duomenys,
teikėjas
prašymų priėmimo vietos adresas pateikiami VEI interneto

3
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
svetainės www.vei.lrv.lt skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

9.

Administracinės paslaugos VEI Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjas. Kontaktiniai
vadovai
duomenys pateikiami VEI interneto svetainės www.vei.lrv.lt
skyriuje „Struktūra ir kontaktai“.

10.

Administracinės paslaugos 30 kalendorinių dienų nuo prašymo kartu su reikiamais
suteikimo trukmė
duomenimis ir dokumentais gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos Valstybės rinkliavos dydžiai už leidimų verstis veikla elektros
energetikos sektoriuje išdavimą, pakeitimą, patikslinimą arba
suteikimo kaina
dublikato išdavimą patvirtinti 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“
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d.
nutarimo Nr. 1442 redakcija):
Už leidimo importuoti elektros energiją iš
valstybių, kurios nėra Europos Sąjungos
valstybės narės:
išdavimą
pakeitimą
patikslinimą
dublikato išdavimą

Rinkliavos dydis
eurais
65
50
50
10

Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių
inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Įmokos
kodas – 5782.
12.

Prašymo forma, pildymo
pavyzdys ir prašymo
turinys

Prašymų dėl leidimų verstis veikla elektros energetikos
sektoriuje išdavimo formą Prašymas.doc galima atsisiųsti iš
VEI interneto svetainės www.vei.lrv.lt . Ją galima rasti
skyriuje „Paslaugos“, pasirinkus paslaugą „Leidimų verstis
veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimas“.
Prašyme turi būti nurodyta: pareiškėjo pavadinimas (juridinio
asmens) arba vardas, pavardė, juridinio ar fizinio asmens
kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto
adresas, korespondencijos adresas, veikla, kuriai prašoma
leidimo, importo šalis, veiklos apimtis, pagrindiniai techniniai
duomenys, žinios apie pareiškėjo įgaliotą atstovą (jei toks
yra), kokiu būdu pateikti informaciją apie priimtus sprendimus
dėl leidimo išdavimo. Taip pat turi būti išvardinti prie
prašymo pridedami dokumentai.

13.

Administracinės paslaugos Prašymą gauti naują leidimą su juridinio asmens
reorganizavimą patvirtinančiais dokumentais asmuo privalo
teikimo ypatumai
pateikti tuo atveju, kai juridinis asmuo yra reorganizuojamas.
Taip pat prašymą gauti naują leidimą privalo pateikti asmuo,
vykdantis elektros energijos eksporto ar importo veiklą
pasikeitus jo veiklos teritorijai (eksporto ar importo

4
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
valstybėms).
Pasikeitus leidime nurodytiems asmens duomenims, kai
pasikeičia fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė arba juridinio
asmens pavadinimas ar kodas, leidimo turėtojas ne vėliau kaip
per 10 darbo dienų nuo pasikeitimų atsiradimo raštu praneša
leidimą išdavusiai institucijai apie pasikeitimus, užpildydamas
šio aprašymo 12 dalyje nurodytos formos prašymą ir
pateikdamas dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius
duomenis. Per 30 kalendorinių dienų nuo leidimo turėtojo
prašymo ir visų reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų
registravimo leidimus išduodančioje institucijoje dienos,
išduodamas pakeistas leidimas, kuriame pažymima, kad
leidimas išduodamas keičiamo leidimo pagrindu.

14.

Informacinės ir ryšių
technologijos (toliau –
IRT), naudojamos teikiant
administracinę paslaugą

Paslauga priskiriama viešųjų ir administracinių paslaugų
perkėlimo į internetą brandos trečiajam informaciniam lygiui.
Pareiškėjas užsisakyti paslaugą gali internetu per Elektroninių
paslaugų portalą.

15.

Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų
įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymas saugomas VEI dokumentacijos plane numatytoje
1.3 byloje.

BŪTINŲ VEIKSMŲ, IŠDUODANT VEIKLOS ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIUJE LEIDIMĄ, SEKOS SCHEMA

VEI
viršininkas

VEI
administracijos
sekretorė, atliekanti
bendras funkcijas

VEI Planavimo ir
kontrolės skyriaus
vedėjas

VEI Planavimo ir
kontrolės skyriaus
vyriausiasis
specialistas

Pareiškėjas

VEI Teisės ir
personalo skyrius

VEI
viršininkas

VEI Planavimo ir
kontrolės skyriaus
vedėjas

VEI
nepavaldžios
įstaigos, iš
kurių gaunama
informacija: VĮ
Registrų
centras,
savivaldybės

