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I. Bendrosios nuostatos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 8 punktu, 21 straipsnio 11 dalimi,
Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 1 ir 14 dalimis, išduoda energetikos
veiklos licencijas, jas keičia, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina
licencijų galiojimą, prižiūri ir kontroliuoja energetikos įmonių licencijuojamą veiklą.
Pažymėtina, jog vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi,
licencijuojamą elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklą nutraukti
ketinantis asmuo privalo ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius informuoti apie tai licenciją išdavusią
instituciją, o tuo atveju, kai pranešime nurodomas asmuo, kuris ketina pasibaigus pranešime
nurodytam terminui verstis licencijuojama elektros energijos perdavimo, skirstymo ar visuomeninio
tiekimo veikla ir atitinka šiai veiklai keliamus reikalavimus, nustatytus šiame įstatyme ir kituose
teisės aktuose, ir Komisijai pateikia įvertinti tokį atitikimą pagrindžiančius dokumentus, pranešimo
apie veiklos nutraukimą terminas derinamas Komisijos, pranešimą teikiančio asmens ir ketinančio
verstis licencijuojama veikla asmens sutarimu.
Komisija 2017 m. gruodžio 18 d. gavo UAB „E Tinklas“ 2017 m. gruodžio 14 d. raštą
Nr. 70 „Dėl ketinimo nutraukti licencijuojamą elektros energijos skirstymo veiklą“ (reg. Nr. R111963; toliau – Raštas), kuriuo UAB „E Tinklas“ informavo Komisiją apie planuojamą elektros
energijos skirstymo veiklos nutraukimą su prašymu Komisijai koordinuoti licencijuojamoje
teritorijoje Panevėžyje UAB „E Tinklas“ elektros energijos skirstymo paslaugą gaunančių vartotojų
perdavimą naujam operatoriui bei suderinti veiklos nutraukimo terminą, o 2018 m. vasario 5 d. raštu
Nr. 5 „Dėl ketinimo nutraukti licencijuojamą elektros energijos skirstymo veiklą“ (reg. Nr. R1-1065)
patikslino pateiktą informaciją.
Atsižvelgdama į tai, Komisija 2018 m. vasario 27 d. suorganizavo susitikimą su Lietuvos
Respublikos energetikos ministerijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „E Tinklas“ bei
UAB „Imlitex Holdings“ atstovais (toliau – Susitikimas), siekiant aptarti galimas sklandaus UAB „E
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Tinklas“ skirstymo veiklos užtikrinimo alternatyvas ir tolesnius veiksmus, siekiant užtikrinti
skirstymo veiklos tęstinumą ir nenutrūkstamą elektros energijos persiuntimą vartotojams1.
Susitikimo metu UAB „E Tinklas“ informavo, kad 2014 m. ir 2017 m. derino UAB
„E Tinklas“ valdomų skirstomųjų tinklų išpirkimą su AB „Energijos skirstymo operatorius“, tačiau
abu kartus gavo neigiamą atsakymą, jog dėl technologiškai pasenusių ir fiziškai nusidėvėjusių UAB
„E Tinklas“ įrenginių, išpirkimas yra netikslingas. Atsižvelgiant į tai, AB „Energijos skirstymo
operatorius“ atstovai informavo, kad situacijai išanalizuoti buvo sudarę vidinę darbo grupę, kuri
įvertinusi aplinkybes, kad tinklas yra technologiškai pasenęs, fiziškai nusidėvėjęs ir perteklinis, o
nuostoliai tinkle siekia 19 proc., 2017 m. gegužės 10 d. parengė išvadą Nr. TV-9, kurioje pateikta
išvada nesvarstyti UAB „E Tinklas“ tinklų perėmimo klausimo. Tačiau, atsižvelgiant į tai, jog AB
„Energijos skirstymo operatorius“ teritorija, kurioje vykdoma elektros energijos skirstymo veikla, yra
arčiausiai UAB „E Tinklas“ valdomos teritorijos bei į tai, jog UAB „E Tinklas“ teritorijos perdavimas
AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra tinkamiausias bei racionaliausias susidariusios problemos
sprendimo būdas, susitikimo metu buvo nuspręsta, jog UAB „E Tinklas“ skirstymo veiklos licencija
bus panaikinta nuo 2019 m. sausio 1 d., o esami UAB „E Tinklas“ vartotojai bus prijungti prie AB
„Energijos skirstymo operatorius“ tinklo.
UAB „E Tinklas“, vadovaudamasi Susitikimo metu priimtais sprendimais, 2018 m. kovo 1 d.
elektroniniu laišku (reg. Nr. R1-1884) AB „Energijos skirstymo operatorius“, Energetikos
ministerijai, Komisijai bei UAB „Imlitex Holdings“ pateikė informaciją apie dabartinių vartotojų
skaičių, šių vartotojų leistinąją naudoti galią, elektros energijos suvartojimo kiekius pagal kiekvieną
vartotoją, geografinį vartotojų pasiskirstymą.
Pažymėtina, jog Komisija, siekdama aptarti tolesnius veiksmus, siekiant užtikrinti elektros
energijos skirstymo veiklos tęstinumą ir nenutrūkstamą elektros energijos persiuntimą Panevėžio
rajono teritorijoje esantiems vartotojams, kurioje elektros energijos skirstymo veiklą šiuo metu vykdo
UAB „E Tinklas“, o nuo 2019 m. sausio 1 d. šią veiklą perims AB „Energijos skirstymo operatorius“,
2018 m. gegužės 28 d.2 bei 2018 m. gruodžio 11 d.3 suorganizavo papildomus susitikimus su
suinteresuotosiomis šalimis. Šių susitikimų metu svarstyta, jog AB „Energijos skirstymo operatorius“
perėmus UAB „E Tinklas“ tinklus, esami UAB „E tinklas“ vartotojai taptų AB „Energijos skirstymo
operatorius“ vartotojais ir esami UAB „E Tinklas“ vartotojai neturėtų mokėti už prijungimą prie AB
„Energijos skirstymo operatorius“ tinklų. Naujo tinklo tiesimo bei vartotojų prijungimo sąnaudos
būtų dengiamos kaip būtina reguliuojamai veiklai vykdyti investicija.
Be kita ko, Komisija, 2018 m. gruodžio 11 d. gavo UAB „E Tinklas“ 2018 m. gruodžio 10 d.
raštą Nr. SD-85 „Dėl licencijuojamos elektros energijos skirstymo veiklos nutraukimo“ (reg. Nr. R111079; toliau – Raštas II), kuriuo UAB „E Tinklas“ prašo Komisijos panaikinti elektros energijos
skirstymo licencijos Nr. L1-ES-9, išduotos Komisijos 2010 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. O3-40 „Dėl
elektros energijos skirstymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „E Tinklas“ išdavimo“ (toliau –
Nutarimas I) galiojimą nuo 2019 m. sausio 1 d.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog vadovaujantis Veiklos elektros energetikos sektoriuje
licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d.
nutarimu Nr. 723 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Licencijavimo taisyklės), 25 punktu, išduotos licencijos pakeičiamos licencijos turėtojo
prašymu, kai keičiasi licencijoje nurodyti licencijos turėtojo rekvizitai ar teritorija, kurioje vykdoma
licencijuojama veikla. Jeigu keičiasi licencijoje nurodyti licencijos turėtojo rekvizitai ar teritorija,
licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo apie tai raštu pranešti
Komisijai ir pateikti prašymą pakeisti turimą licenciją ir dokumentus (elektros tinklų žemėlapius ir
(ar) kitus dokumentus, leidžiančius nustatyti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų
elektros tinklų ribas, ir elektros energijos skirstymo ar perdavimo įrenginių nuosavybės teisę arba
Komisijos 2018 m. kovo 8 d. viešojo svarstymo protokolas Nr. O6-2
Komisijos 2018 m. birželio 13 d. viešojo posėdžio protokolas Nr. O6-5
3
Komisijos 2018 m. gruodžio 19 d. viešojo svarstymo protokolas Nr. O6-9
1
2
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teisėtą naudojimą patvirtinančius dokumentus), patvirtinančius, kad pasikeitė licencijos turėtojo
teritorija.
Pažymėtina, jog Komisija 2018 m. gruodžio 27 d. gavo AB „Energijos skirstymo operatorius“
(toliau – Bendrovė) 2018 m. gruodžio 21 d. raštą Nr. 18KR-SD-18227 „Dėl energetikos veiklos
licencijos, suteikiančios teisę vykdyti elektros energijos skirstymo veiklą, pakeitimo“ (reg. Nr. R111360; toliau – Raštas III), kuriuo Bendrovė, atsižvelgdama į Rašte pateiktą informaciją bei vykusį
Susitikimą, pateikė Komisijai prašymą pakeisti Komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3693 „Dėl elektros energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijų akcinei bendrovei „Energijos
skirstymo operatorius“ išdavimo“ (toliau – Nutarimas II) išduotą elektros energijos skirstymo veiklos
licenciją Nr. L1-12 (ES), papildant priede nurodytą reguliuojamos veiklos teritoriją nauja teritorija –
Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybė. Bendrovė Raštu III pateikė prašymą, jog
sprendimas dėl Nutarimu išduotos elektros energijos skirstymo licencijos Nr. L1-12 (ES) pakeitimo
įsigaliotų nuo 2019 m. sausio 1 d.
Be kita ko, Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyrius (toliau – Elektros
skyrius), įvertinęs tai, jog Komisijos 2018 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. O3E-141 „Dėl UAB
„Dirbtinis pluoštas“ elektros energijos skirstymo licencijos Nr. L1-11 (ES) ir elektros energijos
visuomeninio tiekimo licencijos Nr. L1-9 (VET) galiojimo panaikinimo“ panaikintas elektros
energijos skirstymo licencijos Nr. L1-11 (ES), išduotos Komisijos 2011 m. vasario 15 d. nutarimu
Nr. O3-26 „Dėl elektros energijos skirstymo licencijos ir visuomeninio tiekimo licencijos uždarajai
akcinei bendrovei „Korelita“ išdavimo“, galiojimas, o Komisijos 2018 m. gegužės 10 d. nutarimu
Nr. O3E-142 „Dėl energetikos veiklų licencijų uždarajai akcinei bendrovei „Dainavos elektra“
išdavimo“ išduota elektros energijos skirstymo licencija Nr. L1-13 (ES), siūlo koreguoti AB
„Energijos skirstymo operatorius“ Nutarimu II išduotą elektros energijos skirstymo veiklos licenciją
Nr. L1-12 (ES), licencijos priede nurodant, jog licencijos turėtojas vykdo elektros energijos skirstymo
veiklą Kauno teritorijoje išskiriant ne „Kauno (išskyrus <...> Kauno savivaldybėje UAB „Dirbtinis
pluoštas“ skirstymo licencijoje Nr. L1-11 (ES) apibrėžtą teritoriją)“, o „Kauno (išskyrus <...> Kauno
savivaldybėje UAB „Dainavos elektra“ skirstymo licencijoje Nr. L1-13 (ES) apibrėžtą teritoriją)“.
Vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos
įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Aprašas), 4.1.3 papunkčiu, ūkio subjektams, kurie pateikė prašymą pakeisti turimą elektros
energijos skirstymo licenciją, atliekamas technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo
įvertinimas.
Komisija gavo visus dokumentus, kurie numatyti Licencijavimo taisyklėse ir Apraše. Toliau
atliekamas Bendrovės pateiktų dokumentų atitikimo Licencijavimo taisyklių ir Aprašo
reikalavimams vertinimas.
II. Bendrovės technologinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Aprašo 7 punktu, elektros energijos skirstymo licencija gali būti keičiama, kai
ūkio subjektas:
1. reguliuojamos veiklos teritorijoje nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo
įrenginius, reikalingus šiai veiklai vykdyti;
2. ūkio subjekto valdomi įrenginiai yra sujungti su perdavimo sistemos įrenginiais;
3. turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Energetikos
inspekcija) išduotą atestatą, suteikiantį teisę verstis įrenginių eksploatavimu ir priežiūra, arba yra
sudaręs ilgalaikę sutartį, galiojančią ilgiau nei vienerius metus, dėl įrenginių eksploatavimo ir
priežiūros su įmone, turinčia tokį atestatą;
4. turi valdomus įrenginius, tinkamus ir pakankamus teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti
atitinkamą reguliuojamą veiklą;
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5. turi Energetikos inspekcijos išduotą pažymą, įrodančią, ūkio subjekto licencijuojamoje
veikloje numatomų naudoti energetikos įrenginių tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį;
6. ūkio subjekto valdomi įrenginiai savo disponuojama galia ar pajėgumais yra pakankami
atitinkamoje veiklos teritorijoje tenkinti prognozuojamus potencialių vartotojų poreikius.
Bendrovė Rašte III nurodė, jog vadovaudamasi tarp Bendrovės ir UAB „E Tinklas“
2018 m. gruodžio 19 d. sudaryta Elektros energijos skirstymo panaudos sutartimi Nr. 40420/482427
(toliau – Panaudos sutartis), Bendrovė nuo 2019 m. sausio 1 d. valdys Panevėžio apskrities Panevėžio
rajono savivaldybėje esančius UAB „E Tinklas“ nuosavybės teise priklausančius elektros energijos
skirstymo tinklą sudarančius įrenginius.
Panaudos sutartimi Bendrovė įsipareigojo perimti bei laikinai ir neatlygintinai valdyti ir
naudotis UAB „E Tinklas“ nuosavybės teise priklausančiu elektros energijos skirstymo tinklu, tai yra
visais jį sudarančiais elektros energijos skirstymo tinklais nuo perdavimo tinklų įrenginių prijungimo
taško iki elektros vartotojo sistemų, statinių, įrenginių ir priemonių šiems tinklams veikti. Pagal
Panaudos sutarties sąlygas Panaudos davėjas perduos elektros energijos skirstymo tinklą Panaudos
gavėjui teisėtai valdyti ir naudotis šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą paskutinę UAB „E
Tinklas“ elektros energijos skirstymo veiklos vykdymo dieną. Sutartyje, be kita ko, nustatyta, kad
sutarties galiojimas pasibaigia Panaudos gavėjui įrengus naujus elektros energijos skirstymo tinklus,
o elektros energijos skirstymo tinklai bus grąžinti Panaudos davėjui, šį perdavimą ir perėmimą
įforminant Šalių pasirašomu perdavimo-priėmimo aktu.
Detali informacija apie veikloje naudojamus elektros energijos skirstymo tinklo įrenginius
ir kitus įrenginius nurodyta 1 lentelėje.
1 lentelė. Detalus elektros energijos skirstymo tinklo įrenginių ir kitų įrenginių sąrašas
Eil. Nr. Objektas
1
RP "Ekranas" 10 kV S| 1, 2, 3, 5 šynų sekcijos.
2
RP "Ekranas" 10 kV šyniniai tiltai tarp n.128 ir T2, n.118 ir T3.
3
4

RP "Ekranas" relinė dalis.
RP "Ekranas" savų reikalų maitinimo grandinės.

5

Centrinė paskirstymo pastotė 10 kV CPP-120

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Centrinė paskirstymo pastotė 10 kV CPP-130.

20
21
22

Centrinė paskirstymo pastotė 10 kV CPP-480.
10 kV kabelinė linija tarp RP "Ekranas" n.104 ir CPP-120 n.15.
10 kV kabelinė linija tarp RP "Ekranas" n.105 ir CPP-120 n.25.
10 kV kabelinė linija tarp RP "Ekranas" n.114 ir CPP-130 n.17.
10 kV kabelinė linija tarp RP "Ekranas" n.136 ir CPP-130 n.13.
10 kV kabelinė linija tarp RP "Ekranas" n.137 ir CPP-480 n.l.
10 kV kabelinė linija tarp RP "Ekranas" n.116 ir CPP-480 n.30.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-120 n.4 ir TP-12 TR-1.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-120 n.19 ir TP-12 TR-2.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-120 n.22 ir TP-4 TR-2.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-120 n.24 ir TP-20.
Transformatorinė pastotė 10/0,4 kV TP-12 su 0,4 kV paskirstymo skydu ir TR-1,TR-2 (2x1600 kVA).
0,4 kV kabelinės linijos iš TP-12 iki įAS-40, 84 ir įvadiniai apskaitos skydai ]AS-40, 84.
Transformatorinė pastotė 10/0,4 kV TP-4 su 0,4 kV paskirstymo skydu ir TR-2 (1x1000 kVA).
0,4 kV kabelinės linijos iš TP-4 iki |AS-24,26,42,50,59,78, PS-67,107 ir įvadiniai apskaitos skydai
|AS- 24,26,42,50,59,78, paskirstymo skydai PS-67,107.
Transformatorinė pastotė 10/0,4 kV TP-20 su 0,4 kV paskirstymo skydu ir TR-1 (320 kVA).
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

10 kV kabelinė linija tarp CPP-130 n.2 ir TP-19 TR-1.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-130 n.27 ir TP-19 TR-2.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-130 n.3 ir TP-23 TR-1.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-130 n.26 ir TP-23 TR-2.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-130 n.8 ir TP-24 TR-1.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-130 n.21 ir TP-24 TR-2.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-130 n.l ir TP-34 TR-1.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-130 n.29 ir TP-34 TR-2.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-130 n.19 ir TP-40 TR-1.
Transformatorinė pastotė 10/0,4 kV TP-19 su 0,4 kV paskirstymo skydu ir TR-1,TR-2 (2x1000 kVA).
0,4 kV kabelinės linijos iš TP-19 iki įAS-66-3, PS-126,126-1,126-2, iš PS-126-1 iki JAS-87 ir
įvadiniai apskaitos skydai įAS-66-3, 87.

34

Transformatorinė pastotė 10/0,4 kV TP-23 su 0,4 kV paskirstymo skydu ir TR-1,TR-2 (2x1600 kVA).

35

0,4 kV kabelinės linijos iš TP-23 iki JAS-18,21,34,36-2,41,48,52,54,56,69,83-1,83-2,94, PS-17 ir
skydai JAS- 18,21,34,36-2,41,48,52,54,56,69,83-1,83-2,94, PS-17.

36

Transformatorinė pastotė 10/0,4 kV TP-24 su 0,4 kV paskirstymo skydu ir TR-1,TR-2 (2x630 kVA).
0,4 kV kabelinės linijos iš TP-24 iki įAS-1, 36-1 ir įvadiniai apskaitos skydai JAS-1, 36-1.
Transformatorinė pastotė 10/0,4 kV TP-34 su 0,4 kV paskirstymo skydu ir TR-1,TR-2 (2x1000 kVA).

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0,4 kV kabelinės linijos iš TP-34 iki jAS-37,77,89, PS-43,80,81, TP-35 0,4kV skydo, CPP-480 ir
skydai ]AS- 37,77,87, PS-43.
Transformatorinės pastotės TP-35 0,4 kV paskirstymo skydas.
0,4 kV kabelinės linijos iš TP-35 iki įAS-25,35 ir įvadiniai apskaitos skydai lAS-25,35.
Transformatorinė pastotė 10/0,4 kV TP-40 su 0,4 kV paskirstymo skydu ir TR-1 (1x1000 kVA).
0,4 kV kabelinės linijos iš TP-40 iki įAS-30, 62, 78, ryšys su TP-31 ir įvadiniai apskaitos skydai JAS30, 62, 78.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-480 n.9 ir TP-28 TR-1.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-480 n.22 ir TP-28 TR-2.
10 kV kabelinė linija tarp CPP-480 n.12 ir TP-31 TR-1.
Transformatorinė pastotė 10/0,4 kV TP-31 su 0,4 kV paskirstymo skydu ir TR-1 (1x1000 kVA).
0,4 kV kabelinė linija iš TP-31 iki JAS-11 ir įvadinis apskaitos skydas įAS-11.
Transformatorinė pastotė 10/0,4 kV TP-28 su 0,4 kV paskirstymo skydu ir TR-1,TR-2 (2x1600 kVA).
0,4 kV kabelinės linijos iš TP-28 iki įAS-49,49-1,75,85,86, KAS-1 ir įvadiniai apskaitos skydai įAS49,49-1,75,85,86, KAS-1.

Be kita ko, Bendrovė pateikė gamtinių dujų įrenginių buvimo vietos žemėlapį, žymintį
pagrindinių elektros energijos skirstymo tinklo įrenginių išsidėstymą Panevėžio apskrities Panevėžio
rajono savivaldybėje.
Pažymėtina, jog Bendrovė nurodė, kad vadovaujantis Energetikos inspekcijos 2015 m.
gruodžio 14 d. išduoto atestato Nr. E-2111 privalomajame priede nurodytais energetikos įrenginių
eksploatavimo darbais, Bendrovė gali vykdyti:
1) elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės
priežiūros darbus (tik iki 110 kV įtampos);
2) elektros tinklo iki 110 kV įtampos remontą (išskyrus galios transformatorių apvijų keitimą,
110 kV įtampos elektros oro linijų remontą);
3) elektros tinklo iki 110 kV įtampos technologinio valdymo ir techninę priežiūrą;
4) relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimą;
5) elektros tinklo ir įrenginių, elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbus.
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Bendrovė taip pat pateikė eksploatuotų energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės
patikrinimo aktą, kuris Bendrovės žiniomis, paskutinį kartą UAB „E Tinklas“ atliko 2016 m. rugsėjo
30 d.
Bendrovė, atsižvelgdama į Aprašo 7.4 papunktį, indikavo, jog įrenginių bei teisių į juos
tinkamumas ir pakankamumas yra įrodytas kartu su Raštu III pateiktu prašymu pakeisti licenciją
teikiamais dokumentais – Panaudos sutartimi, suteikiančia teisę Bendrovei teisėtai valdyti ir naudotis
elektros energijos skirstymo veiklai reikalingais įrenginiais, bei kompetentingų valstybės institucijų,
užtikrinančių energetikos objektų ir įrenginių kontrolę, išvadomis, t. y. Bendrovė Komisijai pateikė
tiek Panaudos sutarties kopiją, tiek Energetikos inspekcijos 2014 m. liepos 23 d. nurodymą Nr. 17IP136.
Bendrovė, vadovaudamasi Aprašo 9.2.4 papunkčiu nurodė, jog atsižvelgdama į tai, kad
Bendrovė iki Raštu III pateikto prašymo dienos nevykdė veiklos Panevėžio apskrities Panevėžio
rajono savivaldybėje, neturi duomenų apie šiam regionui būdingą elektros vartojimo apimtį.
III. Bendrovės finansinio pajėgumo vertinimas
Ūkio subjektų finansinis pajėgumas vertinamas vadovaujantis Aprašo III skyriumi. Aprašo
15.2 papunktis nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jeigu
jis atitinka 3 sąlygas:
1. Ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei
Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio
rodiklio žemutinė reikšmė;
2. Ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo reikalavimus;
3. Ūkio subjektas neturi finansinių įsipareigojimų, kurie yra pradelsti daugiau nei 60 dienų.
Vadovaujantis Aprašo 4.6 papunkčiu, reguliuojamą elektros energetikos veiklą vykdantiems
ūkio subjektams Komisija finansinio pajėgumo vertinimą atlieka kartą per metus, bet ne vėliau kaip
iki kitų metų liepos 1 d.
Komisijos 2018 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. O3E-212 „Dėl finansinio pajėgumo
normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės 2017 m. nustatymo elektros energetikos sektoriuje“
infrastruktūros veiklai vykdyti nustatyta elektros energetikos sektoriaus 2017 metų normatyvinio
finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė – 2,10.
Komisijos 2018 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. O3E-213 „Dėl elektros energetikos sektoriaus
įmonių 2017 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“ konstatuota, kad Bendrovės 2017 m. finansinio
pajėgumo rodikliai yra didesni, t. y. siekia 3,00, nei Komisijos nustatyta elektros energetikos
sektoriaus infrastruktūros veiklos normatyvinių rodiklių žemutinė reikšmė, todėl Bendrovės
finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.
IV. Bendrovės vadybinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Aprašo 32 ir 33 punktais, ūkio subjektų vadybinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas, jeigu ūkio subjektas turi darbuotojus elektros energijos veiklai vykdyti ir ataskaitoms
rengti, atskirai apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl elektros
energijos skirstymo veiklos sąlygų nagrinėti. Atitinkamai ūkio subjektas turi pateikti Komisijai
informaciją apie valdymo ir organizacinę struktūrą, taip pat informaciją apie elektros energijos
skirstymo veiklą vykdančius padalinius, juose dirbančių darbuotojų skaičių.
Atitinkamai ūkio subjektas turi pateikti Komisijai informaciją apie minėtas funkcijas
vykdysiančius padalinius, skyrius, darbuotojus, taip pat ūkio subjekto darbuotojų pareigines
instrukcijas arba sutartis su atitinkamos paslaugos teikėjais.
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Pažymėtina, jog Bendrovės vadybinis pajėgumas buvo vertinamas Komisijos Dujų ir elektros
departamento Dujų skyriaus ir Elektros skyriaus 2015 m. gruodžio 29 d. pažymoje Nr. O5-494 „Dėl
energetikos veiklos licencijų akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ išdavimo“ (toliau
– Pažyma), o elektros energijos skirstymo licencija Nr. Nr. L1-12 (ES) buvo išduota Nutarimu II,
atsižvelgiant į minėtą Pažymą.
Bendrovė Rašte III pažymėjo, jog nuo Nutarimo II priėmimo dienos neatsirado jokių
papildomų aplinkybių, kurios galėtų sąlygoti Bendrovės vadybinio pajėgumo nepakankamumą.
V. UAB „E Tinklas“ elektros energijos skirstymo licencijos galiojimo panaikinimas
Energetikos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 7 punktas numato, kad licencija ar leidimas gali
būti panaikinamas juos išdavusios institucijos sprendimu, jeigu energetikos įmonė pateikė prašymą
panaikinti licencijos, leidimo ar atestato galiojimą.
Pažymėtina, jog UAB „E Tinklas“, vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymo
17 straipsnio 5 dalimi, Raštu informavo Komisiją apie planuojamą nutraukti elektros energijos
skirstymo veiklą, o Raštu II pateikė prašymą panaikinti elektros energijos skirstymo licencijos
Nr. L1-ES-9, išduotos Nutarimu, galiojimą nuo 2019 m. sausio 1 d.
Pažymėtina, jog Komisija Raštu III gavo Bendrovės prašymą pakeisti Nutarimu II išduotą
licenciją nuo 2019 m. sausio 1 d., papildant licencijos priede nurodytą reguliuojamos veiklos teritoriją
nauja teritorija (Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybė), kurioje elektros energijos
skirstymo veiklą šiuo metu vykdo UAB „E Tinklas“. Taigi bus užtikrintas saugus ir nenutrūkstamas
vartotojų aprūpinimas elektros energija.
Be kita ko, atkreiptinas dėmesys, jog Komisija, vadovaudamasi Elektros energetikos įstatymo
69 straipsnio 9 dalimi, Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei
visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2015 m. sausio
15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo
paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, 119 punktu,
2018 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. O3E-379 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros
energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas III)
paskelbė AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos 2018 m. lapkričio 12 d. sprendimu
(protokolo Nr. 30) patvirtintas AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo
paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre.
Elektros skyrius, atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta aukščiau, siūlo nustatyti, jog Panevėžio
apskrities Panevėžio rajono savivaldybėje, buvusioje UAB „E Tinklas“ teritorijoje, nuo 2019 m.
sausio 1 d. priklausančioje AB „Energijos skirstymo operatorius“, nuo 2019 m. sausio 1 d. būtų
taikytinos Nutarimu III paskelbtos AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos
persiuntimo paslaugos kainos ir jų taikymo tvarka.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Elektros skyrius siūlo Komisijai panaikinti minėtos
licencijos galiojimą, nuo energetikos veiklos licencijos, suteikiančios teisę verstis elektros energijos
skirstymo veikla, pakeitimo Bendrovei dienos, t. y. 2019 m. sausio 1 d.
VI. Išvados ir pasiūlymai
Elektros skyrius, išnagrinėjęs UAB „E Tinklas“ 2017 m. gruodžio 14 d. raštą
Nr. 70 (reg. Nr. R1-11963), 2018 m. vasario 5 d. raštą Nr. 5 (reg. Nr. R1-1065), 2018 m. kovo 1 d.
elektroninį laišką (reg. Nr. R1-1884), 2018 m. gruodžio 10 d. raštą Nr. SD-85 (reg. Nr. R1-11079),
Bendrovės 2018 m. gruodžio 21 d. raštą Nr. 18KR-SD-18227 „Dėl energetikos veiklos licencijos,
suteikiančios teisę vykdyti elektros energijos skirstymo veiklą, pakeitimo“ (reg. Nr. R1-11360),
konstatuoja:
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1. Bendrovė Komisijai pateikė mokamuosius pavedimus, patvirtinančius, kad sumokėtos
nustatyto dydžio valstybės rinkliavos, dokumentus, patvirtinančius įmonės technologinį, finansinį ir
vadybinį pajėgumą, t. y. visus Licencijavimo taisyklėse ir Apraše numatytus dokumentus, reikalingus
energetikos veiklos licencijai, suteikiančiai teisę verstis elektros energijos skirstymo veikla, pakeisti.
2. Vadovaujantis Aprašo 7 ir 8 punktais, Bendrovės technologinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas licencijuojamos veiklos sąlygoms vykdyti.
3. Bendrovės Aprašo 15.2 papunkčiu Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas elektros energijos skirstymo veiklai vykdyti.
4. Vadovaujantis Aprašo 32 ir 33 punktais, Bendrovės vadybinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
Įvertinęs tai, kas išdėstyta, Elektros skyrius Komisijai siūlo:
1. Pritarti parengtiems nutarimų projektams ir priimti sprendimą pakeisti Bendrovei elektros
energijos skirstymo veiklos licenciją Nr. L1-12 (ES), suteikiančią teisę verstis elektros energijos
skirstymo veikla Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybėje, kurioje elektros energijos
skirstymo veiklą šiuo metu vykdo UAB „E Tinklas“.
2. Nustatyti, kad nutarimas, kuriuo pakeičiama energetikos veiklos licencija, įsigalioja
2019 m. sausio 1 d.
3. Nustatyti, kad Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybėje, buvusioje UAB
„E Tinklas“ teritorijoje, nuo šios pažymos 2 punkte nurodytos įsigaliojimo dienos priklausančioje AB
„Energijos skirstymo operatorius“, nuo 2019 m. sausio 1 d. būtų taikytinos Komisijos 2018 m.
lapkričio 16 d. nutarimu Nr. O3E-379 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos
persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“ paskelbtos AB „Energijos skirstymo
operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos ir jų taikymo tvarka.
4. Nuo 2019 m. sausio 1 d. panaikinti UAB „E Tinklas“ elektros energijos skirstymo licencijos
Nr. L1-ES-9, išduotos Nutarimu, galiojimą.
PRIDEDAMA:
1. Komisijos nutarimo „Dėl energetikos veiklos licencijos akcinei bendrovei „Energijos
skirstymo operatorius“ pakeitimo“ projektas, 3 lapai.
2. Komisijos nutarimo „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „E Tinklas“ elektros energijos
skirstymo licencijos Nr. L1-ES-9 galiojimo panaikinimo“ projektas, 1 lapas.

Elektros skyriaus vyresn. specialistė

Milda Budreckaitė

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „E Tinklas“ atstovai, info@etinklas.eu;
2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai, info@eso.lt;
2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai, info@enmin.lt;
3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai, tarnyba@vvtat.lt.

