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1. Bendrosios nuostatos
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu, 24 straipsnio 6
dalimi, Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis
prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 26.1 ir 53.3
papunkčiais, išduoda energetikos veiklos licencijas ir leidimus, juos keičia, sustabdo licencijų ir
leidimų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina licencijų ir leidimų galiojimą, prižiūri
ir kontroliuoja energetikos įmonių licencijuojamą ar leidimais reguliuojamą veiklą, atsisako išduoti
leidimą, kai netenkinami Taisyklių 49 punkte nustatyti leidimo išdavimo reikalavimai.
Taryba 2019 m. liepos 24 d. gavo UAB „Alauša“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas
183615620, prašymą pakeisti 2003 m. kovo 5 d. išduotą licenciją1 verstis didmenine prekyba
nefasuotais naftos produktais Nr. 9741D (toliau – prašymas). Vadovaujantis Taisyklių 33.5 ir 33.7
papunkčiu punktu, pareiškėjas, norintis pakeisti leidimą vertis didmenine prekyba nefasuotais naftos
produktais, kartu su prašymu pakeisti leidimą ir deklaracija apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti,
turi pateikti prašomų įrašyti papildomi nefasuotų naftos produktų terminalų adresus, pateikiant
dokumentus apie technologinius pajėgumus pagal Taisyklių 30 punkte nurodytus reikalavimus.
Bendrovė pagal Taisyklių 30 punktą turi pateikti informaciją apie Valstybinei mokesčių inspekcijai
2011 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XI-1888 numatyta, kad vietoj
licencijų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais
naftos produktais.
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pateiktą Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, informaciją ir (ar) dokumentus apie nefasuotų
naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas: nurodomi šių vietų adresai, talpyklų (rezervuarų)
skaičius, Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai,
talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu,
terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas
naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai),
talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus,
informaciją apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie
vykdys).
Taryba, įvertinusi Bendrovės pateiktą prašymą, nustatė, kad Bendrovės pateiktas prašymas
užpildytas netinkamai, t. y. nesilaikant Valstybinės kainų ir kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28
nutarimu Nr. O3E-240 „Dėl Deklacijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo,
Prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo
sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formos verstis prekyba naftos
produktais tvirtinimo“ patvirtintoje Prašymo išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti
leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti galiojimą formoje numatytų reikalavimų (Pareiškėjas
Prašymo formoje įvedė naują eilutę „Papildyti leidimą“, turi būti nurodoma - „Pakeisti leidimą“),
Bendrovės pateiktoje deklaracijoje apie pareiškėjo atitiktį veiklai vykdyti nepažymėti reikiami
duomenys deklaravimui, t. y. nepateikta informacija apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktą
Prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, nepateikė informacijos apie Valstybinės mokesčių
inspekcijos nustatyta tvarka suteiktą talpyklos (rezervuaro) numerį, nepateikė informacijos apie
darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys), terminalo
(sandėlio) teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (kai terminalas (sandėlis) nepriklauso
pareiškėjui), kurių pagrindu pareiškėjas naudosis nefasuotų naftos produktų terminalu (sandėliu)
adresu Europos g. 17, Salaperaugio km., Liubavo sen., Kalvarijos sav., nenurodė prašomų įrašyti
nefasuotų naftos produktų pavadinimus.
Vadovaujantis Taisyklių 39 punktu, jeigu pateiktas neišsamus ar netinkamai įformintas
prašymas arba pateikti ne visi dokumentai ar informacija, kurių reikia leidimui papildyti, Taryba ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo raštu praneša pareiškėjui arba leidimo
turėtojui, kad būtina pateikti trūkstamus dokumentus ar informacijas, kuriuos pateikti reikalauja teisės
aktai ar kurių reikia Taisyklių 49 punkto reikalavimui įgyvendinti. Taryba, atsižvelgdama į tai, jog
leidimo pakeitimui nepateikti visi dokumentai ir informacija, kurią pateikti reikalauja teisės aktai, 2019
m. liepos 31 d. raštu Nr. R2-(ŠBK)-1592 pranešė Bendrovei, kad būtina pateikti trūkstamus
dokumentus ar informaciją, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai ar kurių reikia Taisyklių 49 punkto
reikalavimui įgyvendinti. Bendrovė 2019 m. rugpjūčio 5 d. pateikė trūkstamus dokumentus ir
informaciją (reg. Nr. R1-7853).
2. Bendrovės technologinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas
Bendrovės technologinis ir vadybinis pajėgumas vertintas pagal Taisyklių 30 punkte nustatytus
reikalavimus ir pagal Bendrovės Tarybai pateiktus dokumentus ir duomenis.
2.1. Bendrovės technologinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Taisyklių 21.3 papunkčiu ir 47 punktu Bendrovės technologinį vertinimą atliko
Tarybos Vilniaus teritorinis skyrius. Vadovaujantis Tarybos Vilniaus teritorinio skyriaus 2019-08-29
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pažymoje reg. Nr. 13ĮP11-7 apie pareiškėjo pasirengimą verstis didmenine nefasuotais naftos
produktais nurodyta informacija – Bendrovės technologiniai pajėgumai neatitinka teisės aktuose
nustatytus reikalavimus, (pažyma pridedama).

2.2. Bendrovės vadybinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Taisyklių 23 ir 47 punktu, Bendrovės vadybinio pajėgumo vertinimą atliko
Tarybos Vilniaus teritorinis skyrius. Vadovaujantis Tarybos Vilniaus teritorinio skyriaus pateikta
2019-08-29 d. pažyma reg. Nr. 13ĮP11-7 apie pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba suskystintomis
naftos dujomis, informacija – Bendrovės darbuotojų vadybiniai pajėgumai neatitinka teisės aktuose
nustatytų reikalavimų. (pažyma pridedama).
3. Išvados
Dujų ir elektros departamento Energinio efektyvumo ir leidimų skyrius (toliau – Skyrius)
išnagrinėjęs Bendrovės pateiktus dokumentus ir atsižvelgdamas į Tarybos Vilniaus teritorinio skyriaus
pažymoje pateiktą informaciją, daro šias išvadas:
1. Bendrovė pateikė visus dokumentus, kurie reikalingi pakeisti 2003 m. kovo 5 d. išduotą
licenciją verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais Nr. 9741D;
2. Bendrovės technologinis ir vadybinis pajėgumas neatitinka keliamų reikalavimų
licencijuojamai veiklai vykdyti;
3. Bendrovė nepasirengusi verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais adresu
Europos g. 17, Salaperaugio k., Liubavo sen., Kalvarijos sav.
Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis Įstatymo ir Taisyklių nuostatomis,
Skyrius siūlo Tarybai pritarti pateiktam nutarimo projektui ir atsisakyti pakeisti Bendrovei išduotą
licenciją verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais Nr. 9741D, t. y. Bendrovei
nepapildyti 2003 m. kovo 5 d. išduotos licencijos.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl atsisakymo pakeisti licenciją verstis didmenine prekyba nefasuotais
naftos produktais UAB „Alauša“ projektas, 1 lapas.
2. Tarybos Vilniaus teritorinio skyriaus 2019-08-29 reg. Nr. 13ĮP11-7 pažyma apie pareiškėjo
pasirengimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, 1 lapas.
3. Bendrovės pateiktų dokumentų patikros lapas, 1 lapas.
Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus
vyr. specialistė
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