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Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Detalesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų 
tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje: www.eso.lt 
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DĖL ELEKTROS ORO LINIJOS PANAIKINIMO 
 

Dėkojame už kreipimąsi.  
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) gavo ir išnagrinėjo Jūsų prašymą dėl 
elektros oro linijų panaikinimo, esančių Sodininkų Bendrijos „Aušra“ teritorijoje ir teikia paaiškinimus. 
 
Paaiškiname, kad Bendrovės elektros tinklai ir kiti įrenginiai yra statomi, įrengiami, rekonstruojami ir 
eksploatuojami laikantis jų įrengimo, statybos ar rekonstrukcijos galiojančių teisės aktų nustatytų 
reikalavimų. Pažymėtina, kad Bendrovės vykdoma veikla, ypač vartotojų ir gamintojų prijungimo prie 
skirstomųjų elektros tinklų tikslais vykdoma elektros tinklų plėtrą, tenkina ypatingas visuomenės 
reikmes. Bendrovės tiesiami ir eksploatuojami elektros tinklai yra skirti garantuoti visuomenės 
interesus (viešąjį interesą) ir tenkinti socialinius poreikius. Elektros oro linijas Sodininkų Bendrijos 
„Aušra“ teritorijoje, artimiausiu metu panaikinti ar rekonstruoti nenumatoma. 
 
Informuojame, kad elektros tinklų rekonstrukcija gali būti vykdoma žemės sklypo savininko 
užsakymu. Pažymime, kad Bendrovei priklausančių elektros įrenginių perkėlimo ar rekonstrukcijos 
vartotojų pageidavimu tvarką ir sąlygas nustato Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros 
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo[1] 54 punktas, pagal kurį „paraišką pateikęs 
vartotojas, savo lėšomis ir vadovaudamasis operatoriaus pateiktomis prijungimo sąlygomis parengia 
ir pateikia operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka parengtą operatoriaus elektros tinklų ir (ar) kitų 
įrenginių statybos (tiesimo) ir (ar) rekonstrukcijos projektą ir sąmatą. Energetikos objekto perkėlimo 
ir (ar) rekonstravimo išlaidas moka pageidavimą dėl tokio energetikos objekto perkėlimo ar 
rekonstravimo pateikęs vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo šio Aprašo 47 punkte nustatyta tvarka 
ir terminais.  
 
Bendrovė apgailestauja, jog jos, kaip skirstomųjų tinklų operatoriaus ir visuomeninio tiekėjo teisės 
aktais jai nustatytų pareigų vykdymas sukelia Jums nepatogumų, tačiau, atsižvelgiant į tai, kas 
išdėstyta, Bendrovė neturi pareigos ir teisinio pagrindo patenkinti Jūsų prašymo ir rekonstruoti 
elektros oro linijas savo lėšomis. 
 
 
 
Vilniaus elektros tinklo eksploatavimo 
skyriaus vadovas                                                                            

                    Valentinas Nemcevas   
 

 
 

 
 
Margarita Fiodorova, tel. 8 619 16 537, el. p. margarita.fiodorova@eso.lt 

                                                 
[1] Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas 
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127. 


