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I. Bendrosios nuostatos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas)
28 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 ,,Dėl Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Licencijavimo taisyklės),
5, 9 ir 18 punktais, keičia (tikslina) licenciją juridiniam asmeniui, pateikusiam prašymą pakeisti
(patikslinti) licenciją. Licencija gali būti keičiama licenciją turinčio geriamojo vandens tiekėjo ir
nuotekų tvarkytojo iniciatyva, kai pasikeičia licencijoje nurodyti geriamojo vandens tiekėjo ir
nuotekų tvarkytojo duomenys ar planuojama keisti teritoriją, kurioje vykdoma veikla. Licencijos
turėtojas apie pasikeitimus privalo pranešti Komisijai ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir
dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.
Komisija 2015 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. O3-230 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo licencijos valstybės įmonei „Visagino energija“ išdavimo“ (toliau – Nutarimas)
išdavė SĮ ,,Visagino energija“ (buvusi VĮ „Visagino energija“) (toliau – Įmonė) Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-01 (toliau – Licencija), kuri Įmonei
suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Licencijoje nurodytoje
teritorijoje.
Įmonė 2018 m. sausio 21 d. raštu Nr. (1.10)6S-770 „Pranešimas apie baigtą įmonės
pertvarkymą“ informavo Komisiją, jog Visagino savivaldybės taryba 2018 m. kovo 29 d. priėmė
sprendimą Nr. TS-44 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą, kurį patikėjimo teise valdo valstybės
įmonė „Visagino energija“, Visagino savivaldybės nuosavybėn ir tapti po pertvarkymo veiksiančios
savivaldybės įmonės savininke“, kuriuo sutiko, kad valstybės įmonė „Visagino energija“ būtų
pertvarkyta į savivaldybės įmonę „Visagino energija“, o ilgalaikis ir trumpalaikis materialus ir
nematerialus turtas perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise SĮ „Visagino
energija“. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1129 „Dėl sutikimo
pertvarkyti valstybės įmonę „Visagino energija“ į savivaldybės įmonę ir valstybės turto perdavimo
Visagino savivaldybės nuosavybėn“ sutiko, kad valstybės įmonė „Visagino energija“ būtų
pertvarkyta į savivaldybės įmonę „Visagino energija“.
Įmonė 2019 m. sausio 17 d. raštu (reg. data 2019-01-18 Nr. R1-594) pateikė Komisijai
2019 m. sausio 17 d. prašymą (toliau – Prašymas) pakeisti Licenciją, pakeičiant veiklos vykdytojo
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pavadinimą iš valstybės įmonės „Visagino energija“ į savivaldybės įmonę „Visagino energija“.
Įmonė kartu su Prašymu pateikė dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis:
1) 2018 m. kovo 29 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimą Nr. TS-44 „Dėl sutikimo
perimti valstybės turtą, kurį patikėjimo teise valdo valstybės įmonė „Visagino energija“, Visagino
savivaldybės nuosavybėn ir tapti po pertvarkymo veiksiančios savivaldybės įmonės savininke“;
2) 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymą Nr. 4-726 „Dėl
valstybės įmonės „Visagino energija“ pertvarkymo į savivaldybės įmonę“;
3) 2018 m. gruodžio 19 d. pertvarkomos valstybės įmonės „Visagino energija“ ir Visagino
savivaldybės Valstybės turto perdavimo ir priėmimo aktą Nr. (1.9) 6S-759;
4) 2018 m. gruodžio 20 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 238 „Dėl turto
perdavimo savivaldybės įmonei „Visagino energija“ valdyti ir disponuoti juo patikėjimo teise“;
5) 2018 m. gruodžio 20 d. Visagino savivaldybės ir savivaldybės įmonės „Visagino energija“
Visagino savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo–priėmimo aktą Nr. (8.01)-93;
6) 2018 m. gruodžio 19 d. Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. V-E-402 patvirtintus SĮ „Visagino energija“ įstatus;
7) Valstybės įmonės Registrų centro 2018 m. gruodžio 19 dienos elektroninį sertifikuotą išrašą;
8) mokėjimo pavedimo kopiją, patvirtinančią, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės
rinkliava.
Komisija, vadovaudamasi Licencijavimo taisyklių 9 punktu, Vilniaus apskrities valstybinei
mokesčių inspekcijai (toliau – Vilniaus VMI) 2019 m. sausio 24 d. raštu Nr. R2-(V)-212 ir
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus Visagino poskyriui (toliau – Utenos
skyriaus VSDF) 2019 m. sausio 24 d. raštu Nr. R2-(V)-210 išsiuntė užklausimus dėl Įmonės mokesčių
mokėjimo.
Vilniaus VMI 2019 m. sausio 29 d. raštu Nr. R-634 informavo Komisiją, kad Įmonė pagal
pateiktas mokesčių deklaracijas, kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus ir mokesčių apskaitos
duomenis, 2019 m. sausio 28 dienai valstybės (savivaldybių) biudžetams ir valstybės pinigų fondams
neskolinga. Utenos skyriaus VSDF 2019 m. sausio 30 d. raštu Nr. R1-966 informavo, kad Įmonė
įsipareigojimus 2019 m. sausio 30 dienai Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra
įvykdžiusi.
II. Įmonės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas
Įmonės technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas
Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus (toliau – Vandens skyrius)
Komisijos 2015 m. kovo 25 d. pažymoje Nr. O5-75 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo licencijos valstybės įmonei „Visagino energija“, Įmonės technologinis ir vadybinis
pajėgumas buvo įvertintas kaip pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti ir Komisijos Nutarimu
išduota Licencija.
Įmonė Prašymo aiškinamajame rašte nurodė, kad Įmonės rekvizitai ir kiti identifikaciniai
duomenys (išskyrus Įmonės teisinę formą), veiklos pobūdis, įsipareigojimai išliko nepakitę, todėl
technologinis ir vadybinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
Įmonės finansinio pajėgumo vertinimas
Įmonės 2017 m. finansinio pajėgumo vertinimas pateiktas Komisijos Šilumos ir vandens
departamento Ekonominės analizės skyriaus 2018 m. birželio 21 d. pažymoje Nr. O5E-160 „Dėl
normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo šilumos ūkio sektoriuje ir
reguliuojamų šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2017 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“. Įmonės
2017 m. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (3,00 balo) viršijo infrastruktūros veiklai Komisijos
2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-203 „Dėl 2017 metų normatyvinio finansinio pajėgumo
rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatytą normatyvinio finansinio
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pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę vandens ūkio sektoriuje (1,66 balo). Atsižvelgiant į tai, Įmonės
finansinis pajėgumas Komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-204 „Dėl šilumos ūkio
sektoriaus subjektų 2017 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“ buvo vertinamas kaip pakankamas
reguliuojamai veiklai vykdyti.
III. Išvados ir siūlymai
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta bei įvertinęs Įmonės pateiktus dokumentus ir juose esančią
informaciją, vadovaudamasis Įstatymo 28 straipsniu, Licencijavimo taisyklių 5, 9 ir 18 punktais,
Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyrius daro išvadą, kad Įmonės technologinis,
finansinis ir vadybinis pajėgumai yra pakankami licencijuojamai veiklai vykdyti ir siūlo Komisijai
pritarti parengtam nutarimo projektui ir priimti sprendimą pakeisti Licencijos turėtojo pavadinimą iš
valstybės įmonės „Visagino energija“ į savivaldybės įmonę „Visagino energija“.
PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo „Dėl savivaldybės įmonei „Visagino energija“ išduotos
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr. L7-GVTNT-01 pakeitimo“ projektas,
2 lapai.
Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vyr. specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. SĮ „Visagino energija“ atstovai, el. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt;
2. Visagino savivaldybės atstovai, el. p. visaginas@visaginas.lt.
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