
KARTU SU

PRISTATO

PRAKTINĘ KONFERENCIJĄ – TIEKĖJŲ MUGĘ

VISKAS APIE SAULĖS 
ELEKTRINIŲ VERSLĄ (30 kW)

Renginyje bus pristatomi klausimai apie leidimus, finansavimą, eksploatavimą, 
mokėtinus mokesčius, valstybės paramą ir kt.

2012 m. spalio 25 d.
Viešbučio NOVOTEL VILNIUS konferencijų centre

Gedimino pr. 16, Vilnius

Mažai administravimo, užtikrinta produkto paklausa, fiksuota supirkimo kaina, sąlyginai nedidelės 
veiklos išlaidos – veiksniai, leidžiantys skaičiuoti apie 20 proc. metinę investicijų grąžą saulės            
energetikos rinkoje. Pagamintos elektros energijos supirkimo tarifą skubantys užfiksuoti verslininkai 
ir investuotojai dažnu atveju pamiršta, jog investicijų efektyvumas įsirengiant saulės elektrinę 
priklauso ne vien nuo pagamintos elektros energijos supirkimo tarifo. 

KKonferencija „Viskas apie saulės elektrinių verslą“ kviečia įvairiapusiškai susipažinti su „saulės verslo“ 
ypatumais, pasinaudoti įgyta patirtimi, nedaryti žinomų klaidų. Tiekėjų mugės metu savo veiklą 
pristatančios įmonės padės įvertinti jūsų turimas galimybes   investuoti „saulės verslo“ rinkoje,          
detaliau papasakos apie teikiamas paslaugas, atsakys į jums rūpimus klausimus.



PROGRAMA*

9:00-9:30 val. Dalyvių registracija

VERSLININKO/INVESTUOTOJO PATIRTIS
UAB „Jundos stalių gaminiai“ direktorius
Gediminas Jegelevičius

Šiuo renginiu nesiekiama įrodyti, jog saulės elektrinių verslas yra pelningas,    neturima 
tikslų įtikinti, jog investicijos šioje srityje atsipirks per 4 ar 5 metus. Šioje renginio dalyje 
bus atskleista saulės verslo realybė, popierinio ir gyvenimiško saulės verslo modelio 
skirtumai, pasiteisinusios ir apvylusios prognozės.

09:30 val.

SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS: DOKUMENTAI, LEIDIMŲ PROCESAS, 
ELEKTRINĖS PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ – IŠMOKTOS PAMOKOS
UAB „Solet technics“ direktoriaus pavaduotojas
Tomas Vaitiekūnas

Šiuo renginiu nesiekiama įrodyti, jog saulės elektrinių verslas yra pelningas,    neturima 
tikslų įtikinti, jog investicijos šioje srityje atsipirks per 4 ar 5 metus. Šioje renginio dalyje 
bus atskleista saulės verslo realybė, popierinio ir gyvenimiško saulės verslo modelio 
skirtumai, pasiteisinusios ir apvylusios prognozės.

10:00 val.

TEISINĖS SAULĖS ELEKTRINIŲ VERSLO RIZIKOS IR GALIMYBĖS
Advokatų profesinės bendrijos „ADLEX“ advokato padėjėjas
Mantas Gerdauskis

SėkmingoSėkmingo saulės elektrinių verslo garantija yra ne tik fiskuotas elektros energijos supir-
kimo tarifas, bet ir fiksuotos veiklos išlaidos. Daugelis skeptikų pirštu baksnoja į 
valstybės įsipareigojimų vykdymą dėl energijos supirkimo tarifo, tačiau retas supranta, 
jog šiandien neegzistuojantys mokesčiai netolimoje ateityje gali lemti investicinę grąžą. 
Šiame pranešime aptariamos galimos teisinės saulės verslo pelningumo ir veiklos riz-
ikos. Pranešime taip pat bus pristatomas kelių elektrinių įrengimo viename žemės 
sklype teisinis vertinimas, sutarties su žemės sklypo savininku sudarymo ir vykdymo 
rizikos, sprendimai joms valdyti.

10:30 val.

Kavos pertrauka11:00-11:30 val.

SAULĖS ELEKTRINĖS: KĄ IŠSIRINKTI, Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ, KAIP SUTAUPYTI 
IR KAIP DAUGIAU ELEKTROS IŠGAUTI?
UAB „Arginta“ inovacijų plėtros direktorius
Vitas Mačiulis

Jeigu elektrinę įrengsiu ne 35, o 30 laipsnių kampu, ar daug pralošiu? Jeigu elektrinę 
pasuksiu truputį į vakarus, galbūt vasaros ilgi vakarai metų pabaigoje atneš didesnį 
pelną? O jeigu įsirengsiu saulę sekančią sistemą, galbūt daugiau uždirbsiu? Kas nutiks, 
jeigu suges vienas iš modulių, o jeigu suges vienas iš įtampos keitiklių? Kuriuos modu-
lius rinktis? Ar pagrįsta kiniškos produkcijos baimė? Kokius įsipareigojimus prisiima 
įrangos pardavėjai? Visa tai ir daugiau šiame pranešime.

11:30 val.

SKIRTINGOS VERSLO FORMOS – SKIRTINGI MOKESČIAI IR JŲ LENGVATOS. KĄ 
PRIVALU ŽINOTI RUOŠIANTIS SAULĖS ELEKTRINIŲ VEIKLAI?
Su UAB „Deloitte Lietuva“ asocijuotas advokatas
Andrius Andrikonis

Taisyklės mokesčių klausimais Lietuvoje vienodos, tačiau jomis naudojamasi skirtingai. 
Mokesčių lengvatomis gali naudotis kiekvienas subjektas, kuris apie jas žino ir atitinka 
joms keliamas sąlygas. Skirtingam verslo subjektui, priklausomai nuo teisinės formos 
(UAB, MB, TŪB, VŠĮ, IĮ ar individuali veikla) egzistuoja skirtingos mokesčių lengvatos. 
Šiame pranešime bus kalbama apie saulės elektrinių verslo mokėtinus mokesčius, jų 
dydį, mokesčių lengvatas ir pasinaudojimo jomis galimybes.

12:00 val.



SAULĖS ELEKTRINIŲ VERSLO FINANSAVIMAS – FINANSAVIMO ŠALTINIAI, 
PAGRINDINĖS SĄLYGOS IR RIZIKOS
VŠĮ „Versli Lietuva“ verslumo departamento atstovė
Jolanta Miloš

Šių dienų Lietuvoje saulės elektrinė – patraukli verslo niša: mažai administravimo, 
užtikrinta paklausa, sąlyginai nedidelės išlaidos. Donald J. Trump, vadovaudamasis savo 
filosofija „mąstyk plačiai, kirsk iš peties“ turbūt pasakytų, jog įsirengti reikia ne vieną 
elektrinę, o didžiulį jų tinklą. Žinoma, tai reikštų nemenką investicijų poreikį. Šiame 
pranešime bus pristatomi saulės elektrinių finansavimo šaltiniai  ir sąlygos, finansavimo 
procedūros, bei šiuo metu egzistuojančios lengvatinės finansavimo galimybės.

12:30 val.

Pietūs11:00-11:30 val.

TIEKĖJŲ MUGĖ: VISKAS KO REIKIA SAULĖS ELEKTRINEI VIENOJE VIETOJE

Mugės metu kiekvienas renginio dalyvis turės progą susipažinti su šiuo metu rinkoje 
egzistuojančiomis paslaugomis, skirtingų tiekėjų produkcija, jų siūlomos įrangos        
privalumais ir trūkumais, įvertinti įvairių gamintojų kainas ir teikiamų paslaugų sąlygas.

Tiekėjų mugė – lengviausias būdas susitikti su „saulės verslo“ Lietuvoje ekspertais 
ir susirasti savo „saulės verslo“ partnerį.

14:00-17:00 val.

*Organizatoriai pasilieka teisę iš dalies keisti ir/ar papildyti programą.

TIEKĖJŲ MUGĖJE DALYVAUJA*:



REGISTRACIJA

Registracija į renginį vyksta užpildžius specialią formą projekto „Teisės kodas“ svetainėje 
www.teiseskodas.lt arba adresu: irma@teiseskodas.lt

Dalyvio mokestis vienam asmeniui yra 297,00 Lt (registruojantis iki spalio 12 d.), nuo spalio 13 d. – 
347,00 Lt, renginio dieną – 397,00 Lt.

Į kainą įskaičiuota kavos pertraukėlė, pietūs, dalomoji medžiaga, bei dalyvio pažymėjimas.

Registracija laikoma baigta tik sumokėjus dalyvio mokestį. 

SpecialusSpecialus pasiūlymas – dalyvio mokestis bei 2 val. trukmės advokatų profesinės bendrijos “ADLEX” 
konsultacijos/teisinės paslaugos įvairiais klausimai – 547,00 Lt. 

Šis pasiūlymas aktualus tiems dalyviams, kurie apsisprendė pradėti ar pradėjo saulės elektrinių statybą. Konsultacijos ar 
kitos teisinės paslaugos bus suteiktos mokesčių optimizavimo, žemės ar pastato stogo nuomos sutarties sudarymo, 
įmonių steigimo, ginčų sprendimo ir kitais jūsų veiklai aktualiais klausimais. Šiomis paslaugomis pasinaudoti galės bet 
kuris jūsų nurodytas asmuo.

VŠĮ “Modus Partners”
Įstaigos Įstaigos kodas 301614901
Didlaukio g. 51-54, Vilnius
Bankas AB Swedbank
Sąsk. nr. LT08 7300 0101 0648 7773

Mokėjimo paskirtis: „Dalyvio mokestis už Vardenį Pavardenį“

Asmuo kontaktams:

Projekto „Teisės kodas“
Finansavimo pFinansavimo projektų vadovė

Irma Dzindzelėtaitė
El. p. irma@teiseskodas.lt
Tel. +370 656 66481

APMOKĖJIMAS VYKSTA PAVEDIMU

DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS
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