PAŽYMA
PATVIRTINANTI DUJŲ, PAGAMINTŲ IŠ
ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ, KILMĘ
Išdavimo data:

CERTIFICATE VERIFYING ORIGIN OF GAS PRODUCED FROM
RENEWABLE ENERGY SOURCES

Date of issue:

Nr.

No.

Pažymėjimas išduotas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2019 m. gegužės mėn.
21 d. įsakymu Nr. 1-158 „Dėl dujų, pagamintų iš
atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų
išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo bei
kilmės garantijų naudojimo priežiūros ir kontrolės ir
kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų
pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklių
patvirtinimo".

Certificate is issued following the Order No. 1-158 of the
Minister of Energy of the Republic of Lithuania dated 21
May 2019 "Approval of the rules for the issue, transfer and
invalidation of guarantees of origin of gas produced from
renewable energy sources, and for supervision and control
of the use of guarantees of origin, and for the recognition
of guarantees of origin issued in other member states in
the Republic of Lithuania"

Pažymėjimas skirtas įrodyti galutiniam vartotojui
…................................................................, kokią jam
patiektos energijos dalį ar kokį kiekį sudaro
atsinaujinančių išteklių energija.

The certificate is issued to prove to the final customer
….........................................................................that a given
share or quantity of supplied energy was from renewable
sources.

Tiekėjo (ar dalyvio) duomenys
Supplier (or participant) information
Pavadinimas
Name
Buveinės adresas
Address
Tiekimo leidimo data ir Nr.
Date and No. of supply activity permission
Identifikacinis (EIC) numeris Lietuvos kilmės garantijų registre
Identification (EIC) number in Lithuanian guarantees of origin
registry
Gamybos įrenginio duomenys
Production installation information

Energijos rūšis
Energy type

Energijos ištekliai
Energy source

Gamybos pradžios data ir gamybos pabaigos data
Production start and production end dates
Perleistų kilmės garantijų kiekis (MWh)
Guarantees of origin transferred (MWh)
Gamybos įrenginio vieta
Production installation location

Gamybos įrenginio tipas
Production installation type

Gamybos įrenginio identifikacinis kodas
Identification code of production installation
Gamybos įrenginio pajėgumas (MW)
Production installation capacity (MW)

Įrenginiui skirta parama (TAIP/NE)
Support schemes (YES/NO)
Gamybos įrenginio eksplotacijos pradžios data
Date of commissioning of gas production installation

Kilmės garantijos:
Guarantee's of origin:
Išdavimo data
Date of issue

Valstybė
Country

Unikalus identifikacinis numeris
Unique identification number

Perleistų kilmės garantijų kiekis (MWh), iš viso
Guarantees of origin transferred (MWh), total
Kilmės garantijų panaudojimo laikas (data ar periodas)
Consumption (date or period)
Papildoma informacija
Additional information

[pareigos]

[parašas]

[vardas, pavardė]

