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Vilnius
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos
gamtinių dujų įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, išduoda licencijas, sustabdo jų galiojimą, panaikina
galiojimo sustabdymą, panaikina licencijų galiojimą, keičia, tikslina licencijas.
Remdamasi Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų
pakartotinio dujinimo rinkos operatoriaus licencijavimo ir gamtinių dujų tiekimo leidimų išdavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl
Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 6.4 papunkčiu, Komisija išduoda, pakeičia
arba patikslina licenciją (leidimą), išduoda licencijos dublikatą, sustabdo licencijos (leidimo)
galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina galiojimą, pateikia asmeniui, siekiančiam
verstis gamtinių dujų sektoriuje licencijuojama arba leidimais reguliuojama veikla, licencijos
(leidimo) turėtojui motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti ar pakeisti licenciją (leidimą).
Komisija pagal pateiktą UAB „Geros dujos“ (toliau – Bendrovė) prašymą 2013 m. lapkričio
11 d. nutarimu Nr. O3-691 „Dėl gamtinių dujų tiekimo licencijos UAB „Elsonta“ išdavimo“ (toliau –
Nutarimas) išdavė 2014 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. O3 110 „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3-691 „Dėl gamtinių dujų
tiekimo licencijos UAB „Elsonta“ išdavimo“ patikslinimo“, 2014 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. O3887 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr.
O3-691 „Dėl gamtinių dujų tiekimo licencijos UAB „Elsonta“ išdavimo“ pakeitimo“, 2015 m. sausio
30 d. nutarimu Nr. O3-164 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m.
lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3-691 „Dėl gamtinių dujų tiekimo licencijos UAB „Elsonta“ išdavimo“
pakeitimo“ patikslino Bendrovei gamtinių dujų tiekimo licenciją (leidimą)1 Nr. L2-32 (GDT).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-707, nuo 2018
m. sausio 1 d. gamtinių dujų tiekimo licencijos buvo pakeistos leidimais.
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Taisyklių 50 punktas numato, kad Komisija, nustačiusi leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų
pažeidimus ar Energetikos įstatyme nurodytus leidimo sustabdymo ar panaikinimo pagrindus, jo
turėtojui pateikia pranešimą, kuriame nurodo leidimo galiojimo sustabdymo arba panaikinimo datą ir
terminą trūkumams pašalinti.
Komisija 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. O3E-394 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Geros dujos“ gamtinių dujų tiekimo leidimo sustabdymo“ įpareigojo Bendrovę ne ilgiau kaip per 30
kalendorinių dienų nuo nutarimo įsigaliojimo datos pašalinti reguliuojamosios veiklos pažeidimą ir
užtikrinti gamtinių dujų tiekimo patikimumą ir reguliarumą, padengiant įsiskolinimą AB „Amber
Grid“ už 2014 m. gruodžio 22 d. Gamtinių dujų perdavimo sutartimi Nr. P10/2015-52 (toliau –
Sutartis) suteiktas gamtinių dujų perdavimo ir balansavimo paslaugas bei tiekimo saugumo
papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos (toliau – Saugumo dedamoji) bei
pateikti dokumentus, kurie pagrįstų turimos skolos padengimą. Pažymėtina, kad Bendrovė iki
2019 m. sausio 16 d. nėra pateikusi prašomos informacijos.
2019 m. sausio 2 d. raštu Nr. R2-(D)-1 Komisija kreipėsi į AB „Amber Grid“, prašydama
nurodyti, ar Bendrovė padengė įsiskolinimą AB „Amber Grid“ už Sutartimi suteiktas gamtinių dujų
perdavimo ir balansavimo paslaugas bei Saugumo dedamąją. AB „Amber Grid“ 2019 m. sausio 8 d.
raštu Nr. 7-293-21 nurodė, kad Bendrovė įsiskolinimo už Sutartimi suteiktas gamtinių dujų
perdavimo ir balansavimo paslaugas bei Saugumo dedamąją nepadengė.
Vadovaudamasis Gamtinių dujų įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, 21 straipsnio 4 dalimi,
Taisyklių 6.4 papunkčiu bei atsižvelgdamas į AB „Amber Grid“ 2019 m. sausio 8 d. raštą
Nr. 7-293-21 ir į tai, kad UAB „Geros dujos“ iki 2018 m. gruodžio 22 d. neįvykdė Komisijos
Nutarime nurodytų įpareigojimų, taip pat iki 2018 m. gruodžio 22 d. neužtikrino gamtinių dujų
tiekimo patikimumo bei reguliarumo, nepadengusi įsiskolinimo AB „Amber Grid“ pagal Sutartį
suteiktas gamtinių dujų perdavimo ir balansavimo paslaugas bei Saugumo dedamąją, Dujų skyrius
siūlo Komisijai pritarti parengtam nutarimo projektui ir priimti sprendimą panaikinti Bendrovei
Nutarimu išduoto gamtinių dujų tiekimo leidimo Nr. L2-32 (GDT) galiojimą.
PRIDEDAMA. Nutarimo „Dėl UAB „Geros dujos“ gamtinių dujų tiekimo leidimo galiojimo
panaikinimo“ projektas, 1 lapas.
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