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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, 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 papunkčiu, 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.
Taryboje 2019 m. liepos 18 d. registruotas MB „Jusaveta“, į. k. 303558910, (toliau – Bendrovė)
prašymas (reg. Nr. R1-7144) išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
(toliau – Prašymas). Vadovaujantis Taisyklių 27 ir 28 punktu, pareiškėjas, norintis gauti leidimą vertis
mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, kartu su Prašymu ir deklaracija turi pateikti
Taisyklių 31 punkte numatytus dokumentus. Pagal Taisyklių 39 punktą, jeigu pateiktas neišsamus ar
netinkamai įformintas 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 informaciją, kuriuos
pateikti reikalauja teisės aktai ar kurių reikia Taisyklių 49 punkto reikalavimui įgyvendinti. Pareiškėjas
arba leidimo turėtojas trūkstamus dokumentus ar informaciją pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
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nuo Tarybos prašymo gavimo. Tokiu atveju sprendimo dėl leidimo išdavimo, pakeitimo arba
atsisakymo išduoti ar pakeisti leidimą priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų trūkstamų ir tinkamai
įformintų dokumentų ar informacijos gavimo dienos. Taryba, įvertinusi kartu su Prašymu pateiktus
dokumentus, nustatė, kad Bendrovė nepateikė Taisyklių 31.2, 31.5 ir 31.6 punkte numatytų dokumentų
/ informacijos. Taryba 2019-07-24 raštu Nr. R2-(EEL)-1499 informavo Bendrovę, kad trūkstamus
dokumentus pateiktų per 10 darbo dienų nuo rašto gavimo dienos.
Bendrovė trūkstamus dokumentus pateikė el. paštu, kurie Taryboje registruoti 2019-07-31 Nr.
R1-7674, 2019-08-08 Nr. R1-7949 ir 2019-0-20 Nr. R1-8263.
Bendrovės pateikti leidimui išduoti privalomi dokumentai nurodyti pridedamame patikros lape.
2. Technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimas
Bendrovės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas įvertinamas vadovaujantis Taisyklių
21,22 ir 23 punktais pagal Bendrovės pateiktus dokumentus.
2.1. Bendrovės technologinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Taisyklių 21 ir 47 punktais, Prašyme nurodytos dujų prekybos vietos technologinį
vertinimą atliko Tarybos Klaipėdos teritorinis skyrius. Vadovaujantis Tarybos Klaipėdos teritorinio
skyriaus 2019-08-27 pažymoje Nr. 14ĮP10-2 „Apie pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba
suskystintomis naftos dujomis“ pateikta informacija – Bendrovės technologinis pajėgumas atitinka
teisės aktų nustatytus reikalavimus (pažyma pridedama).
2.2. Bendrovės finansinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Taisyklių 22.2 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 (duomenys tikrinti
2019 m. rugpjūčio 26 d.).
2.3. Bendrovės vadybinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Taisyklių 23 ir 47 punktais, Bendrovės vadybinio pajėgumo vertinimą atliko
Tarybos Klaipėdos teritorinis skyrius. Vadovaujantis Taryboje 2019-08-27 registruotoje Klaipėdos
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teritorinio skyriaus 2019-08-27 pažymoje Nr. 14ĮP10-2 „Apie pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba
suskystintomis naftos dujomis“ pateikta informacija – Bendrovės vadybinis pajėgumas atitinka teisės
aktų 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 Klaipėdos teritorinio
skyriaus technologinio ir vadybinio pajėgumo vertinimo pažymą, daro šias išvadas:
1. Bendrovė pateikė visus Taisyklių reikalavimus atitinkančius dokumentus Leidimui verstis
mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis gauti;
2. Bendrovės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas yra pakankamas leidimu
reguliuojamai veiklai vykdyti;
3. Bendrovė sumokėjo Taisyklių 12 punkte numatytą valstybės rinkliavą.
Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis Įstatymo nuostatomis, Skyrius siūlo
Tarybai priimti nutarimą ir Bendrovei išduoti Leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis
naftos dujomis.
PRIDEDAMA:
1. Bendrovės pateiktų dokumentų patikros lapas, 1 lapas;
2. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Klaipėdos teritorinio skyrius 2019-08-27
pažyma Nr. 14ĮP10-2 „Apie pareiškėjo pasirengimą verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis“, 1
lapas.
3. Tarybos nutarimo „Dėl MB „Jusaveta“ leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis
naftos dujomis išdavimo“ projektas, 3 lapai;
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