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AB „Amber Grid“, 

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius

Tel. (8 5) 236 0855,  

El. paštas: GO@ambergrid.lt

Energijos rūšis
Energy type

Gamybos įrenginiui skirta parama investicijoms

The installation has benefited from investment support

Energijos ištekliai
Energy source

Gamybos pradžios data ir gamybos pabaigos data

Production start and production end dates

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)

Buveinės adresas

Address

Tiekimo leidimo data ir Nr.

Date and No. of supply activity permission

CERTIFICATE VERIFYING ORIGIN OF GAS PRODUCED 

FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES

Date of issue:    2022-11-30 

Tiekėjo (ar dalyvio) duomenys

Supplier (or participant) information

Certificate is issued following the Order No. 1-158 of 

the Minister of Energy of the Republic of Lithuania 

dated 23rd of July 2022 "Approval of the rules for the 

issue, transfer and cancelation 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"

The certificate is issued to prove to the final 

customer ___________  that a given share or 

quantity of supplied energy was from renewable 

sources.

Pažymėjimas skirtas įrodyti galutiniam vartotojui 

__________ , kokią jam patiektos energijos dalį ar kokį 

kiekį sudaro atsinaujinančių išteklių energija.  

Pažymėjimas išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

energetikos ministro 2022 m. liepos mėn. 23 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".

Išdavimo data:                      2022-11-30            Nr. 1

PAŽYMA

PATVIRTINANTI DUJŲ, PAGAMINTŲ IŠ 

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ, KILMĘ

Pavadinimas 

Name

Gamybos įrenginio duomenys

Production installation information

Identifikacinis numeris  Lietuvos kilmės garantijų registre

Identification number in Lithuanian guarantees of origin 

registry

Taip / Yes Ne / No



panaudojimo paskirtis

cancelation purpose

tvarumą įrodančio dokumento numeris **

proof of sustainability number (PoS)

sertifikato numeris *

certificate number

Kilmės garantijos panaudojimo informacija:

Guarantee of origin cancelation information:

dujų punkto pavadinimas arba kiti identifikaciniai duomenys

gas filing station name or other identification data

transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjo, vidaus rinkai patiekusio DAEI***, 

juridinio asmens kodas

the number of legal entity of the natural gas supplier of the transport sector, 

which supplied DAEI*** to the domestic market

bendras pagal šį dokumentą tvariu pripažintas energinės vertės kiekis (MWh) 

kartu su informacija apie energijos būvio ciklo metu išmetamųjų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų intensyvumą (gCO2ekv./MJ)

the total amount of energy value recognized as sustainable in accordance 

with this document (MWh) together with information on the intensity of 

greenhouse gas emissions during the energy life cycle (gCO2eq./MJ)

Papildomi duomenys skirti kilmės garantijų panaudojimui degalų iš 

atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – DAEI) apskaitos vienetų išdavimui:

viršutinis dujų šilumingumas kWh/m3

upper heating value

žemutinis dujų šilumingumas kWh/m3

lower heating value

dujų gamybai panaudotos žaliavos pagal Alternatyviųjų degalų įstatymo 21 

straipsnio 1 dalyje nurodytą metodiką  ir jų kilmės šalys

raw materials used for gas production according to the methodology specified 

in Article 21, paragraph 1 of the Law on Alternative Fuels and their countries 

of origin

Energijos vienetui pagal nacionalinę paramos schemą skirta parama

The unit of energy has benefited from a national support scheme

Paramos schemos tipas:

Type of support scheme:          Feed-in Tariff (FiT)

         Feed-in Premium (FiP)

         Quota/obligation certificates (GC)

         Fiscal incentives

         Other

Papildoma informacija

Additional information

Kilmės garantijos:

Guarantee's of origin:

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)

Gamybos įrenginio eksplotacijos pradžios data

Date  of commissioning of gas production installation

Išdavimo data
Date of issue

Supirkimo tarifas

Premija prie rinkos kainos

Kvotos/įsipareigojimų sertifikatas

Fiskalinės paskatos

Kita

Ne / NoTaip / Yes



*** degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių

fuel from renewable energy sources

* Europos Komisijos sprendimu pripažintos savanoriškos tarptautinės 

schemos, pagal kurią buvo sertifikuotas dujų iš atsinaujinančių energijos 

išteklių gamintojas, pavadinimas ir pagal tą schemą veikiančios sertifikavimo 

įmonės išduotas dokumento, patvirtinančio dujų iš atsinaujinančių energijos 

išteklių gamybos įrenginio sertifikavimą, numeris

The name of the voluntary international scheme recognized by the decision of 

the European Commission, according to which the producer of gas from 

renewable energy sources was certified, and the number of the document 

issued by the certification company operating under that scheme confirming 

the certification of the gas production facility from renewable sources

** atsinaujinančių dujų siuntos tvarumo charakteristikas patvirtinančio 

dokumento numeris

number of the document confirming the sustainability characteristics of the 

renewable gas consigment


