Projektas
VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJOS AKCINEI BENDROVEI „ENERGIJOS
SKIRSTYMO OPERATORIUS“ PAKEITIMO
2018 m.

d. Nr. O3EVilnius

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, 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“, 10.3 papunkčiu bei atsižvelgdama į AB „Energijos
skirstymo operatorius“ 2018 m. gruodžio 21 d. raštą Nr. 18KR-SD-18227 (reg. Nr. R1-11360) bei
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros
departamento Elektros skyriaus 2018 m.
pažymą Nr. O5E- „Dėl energetikos veiklos
licencijos akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ pakeitimo ir energetikos veiklos
licencijos uždarajai akcinei bendrovei „E Tinklas“ galiojimo panaikinimo“, Komisija n u t a r i a:
1. Pakeisti AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo licenciją
Nr. L1-12 (ES), išduotą Komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-693 „Dėl elektros
energijos skirstymo ir visuomeninio tiekimo licencijų akcinei bendrovei „Energijos skirstymo
operatorius“ išdavimo“.
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
3. Nustatyti, kad Panevėžio apskrities Panevėžio rajono savivaldybėje, buvusioje UAB
„E Tinklas“ teritorijoje, nuo šio nutarimo 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.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkas

ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJA
Nr. L1-12 (ES)
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 14 dalimi,
Veiklos elektros energetikos sektoriuje licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Veiklos elektros energetikos
sektoriuje licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2018 m.
d. nutarimu Nr. O3E-

AB „Energijos skirstymo operatorius“
(įmonės kodas – 304151376, buveinės adresas – Aguonų g. 24, Vilniaus m. sav., Vilniaus m.)
(toliau vadinama – Licencijos turėtojas) išduota Energetikos veiklos licencija (toliau vadinama –
Licencija) suteikia teisę verstis elektros energijos skirstymo veikla teritorijoje, nurodytoje Licencijos
priede.
Licencijos priedas yra neatskiriama šios Licencijos dalis.
Licencijos turėtojas privalo laikytis Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamą energetikos
veiklą.
Išdavimo data – 2018- -

Komisijos pirmininkas

A. V.

Energetikos veiklos licencijos
Nr. L1-12 (ES) priedas

MA VEI
1. Šis dokumentas nustato Energetikos veiklos licencijos Nr. L1-12 (ES) (toliau vadinama –
Licencija), išduotos akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės kodas –
304151376, buveinės adresas – Aguonų g. 24, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. (toliau – Licencijos
turėtojas), teritoriją, kurioje vykdoma elektros energijos skirstymo veikla.
2. Licencijos turėtojas vykdo elektros energijos skirstymo veiklą Alytaus, Marijampolės,
Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Kauno (išskyrus Kėdainių savivaldybėje AB „Lifosa“ elektros energijos
skirstymo licencijoje Nr. ES-6 apibrėžtą teritoriją, Jonavos savivaldybėje AB „Achema“ elektros
energijos skirstymo licencijoje Nr. ES-4 apibrėžtą teritoriją bei Kauno savivaldybėje UAB „Dainavos
elektra“ skirstymo licencijoje Nr. L1-13 (ES) apibrėžtą teritoriją), Klaipėdos, Šiaulių (išskyrus
Akmenės savivaldybėje AB „Akmenės cementas“ elektros skirstymo licencijoje Nr. ES-5 apibrėžtą
teritoriją) Tauragės, Telšių apskrityse.

Komisijos pirmininkas

A. V.
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