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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, 23 straipsnio 7
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 23 d. gavo UAB „Dujavita“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas
305209850, prašymą išduoti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, jas
pristatant tiesiogiai dujų pirkėjams (toliau – prašymas). Vadovaujantis Taisyklių 29 punktu,
pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis, jas pristatant tiesiogiai dujų
pirkėjams, kartu su prašymu išduoti leidimą ir deklaracija apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti,
turi pateikti informaciją apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias
funkcijas jie vykdys) ir pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta
tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą.
Taryba, įvertinusi Bendrovės pateiktą prašymą, nustatė, kad Bendrovė Tarybai pateikė
nepasirašytą ir antspaudu nepatvirtintą avarinės tarnybos sutartį, kurią privaloma pateikti leidimui
išduoti. Vadovaujantis Taisyklių 39 punktu, jeigu pateiktas neišsamus ar netinkamai įformintas
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prašymas arba pateikti ne visi dokumentai ar informacija, kurių reikia leidimui išduoti ar pakeisti,
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 išdavimui nepateikti visi dokumentai ir informacija, kurią pateikti
reikalauja teisės aktai, 2019 m. liepos 30 d. raštu Nr. R2-(EEL)-1555 pranešė Bendrovei, kad būtina
pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai ar kurių reikia
leidimų išdavimo Taisyklių 49 punkto reikalavimui įgyvendinti. Bendrovė 2019 m. liepos 30 d.
elektroniniu paštu pateikė trūkstamus dokumentus ir informaciją.
2. Bendrovės technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas
Bendrovės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas vertintas pagal Taisyklių 21, 22, 23
punktuose nustatytus reikalavimus ir pagal Bendrovės Tarybai pateiktus dokumentus ir duomenis.
2.1. Bendrovės technologinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Taisyklių 21 ir 47 punktu, Bendrovės technologinį vertinimą atliko Tarybos
Vilniaus teritorinis skyrius. Vadovaujantis Tarybos Vilniaus teritorinio skyriaus 2019-08-29 pažymoje
reg. Nr. 12ĮP11-2 apie pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis nurodyta
informacija – Bendrovės technologiniai pajėgumai neatitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus,
(pažyma pridedama).
2.2. Bendrovės finansinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Taisyklių 22 punktu atliktas Bendrovės finansinio pajėgumo vertinimas t. y.
vertinama, ar nėra pradėta Bendrovei bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo
procedūra. Remiantis Valstybės įmonės „Registrų centas“ skelbiamais duomenimis Bendrovei nėra
pradėta bankroto, reorganizavimo, restruktūrizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra.
2.3. Bendrovės vadybinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Taisyklių 23.1 paunkčiu 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. 12ĮP11-2 apie pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba
suskystintomis naftos dujomis, informacija – Bendrovės darbuotojų vadybiniai pajėgumai neatitinka
nustatytus reikalavimus (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 Leidimui verstis didmenine prekyba
suskystintomis naftos dujomis gauti, jas pristatant tiesiogiai dujų pirkėjams;
2. Bendrovės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas neatitinka keliamų reikalavimų
licencijuojamai veiklai vykdyti;
3. Bendrovė nesumokėjusi Taisyklių 12 punkte numatytos valstybės rinkliavos.
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Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis Taisyklių 53.3 papunkčiu ir Įstatymo
nuostatomis, Skyrius siūlo Tarybai pritarti pateiktam nutarimo projektui ir Bendrovei neišduoti leidimo
verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl sprendimo neišduoti leidimo verstis didmenine prekyba
suskystintomis naftos dujomis UAB „Dujavita“ projektas, 1 lapas.
2. Tarybos Vilniaus teritorinio skyriaus 2019-08-29 reg. Nr. 12ĮP11-2 pažyma apie
pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba suskystintomis dujomis, 1 lapas.
3. Bendrovės pateiktų dokumentų patikros lapas, 1 lapas.
Energinio efektyvumo ir leidimų skyriaus
vyr. specialistė
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