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ATSAKYMAS DĖL ORO LINIJŲ REKONSTRUKCIJOS 

Gerbiamas Ramūnai,

Dėkojame už kreipimąsi.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) gavo ir išnagrinėjo Jūsų prašymą dėl oro
linijų,  esančių  sodininkų  bendrijoje  „Vasara-2“,  Nemenčinėlės  k.,  Riešės  sen.,  Vilniaus  r.  sav.,
pakeitimo į požeminės elektros kabelių linijas ir teikia atsakymą. 

Skirstomųjų  elektros  tinklų  ilgalaikė  plėtra  bei  rekonstravimas  planuojami,  įvertinant  elektros
energijos tiekimo patikimumą, tinklo naudojimo efektyvumą, elektros energijos vartojimo saugos,
aplinkos apsaugos reikalavimus,  atsižvelgiant  į  tinklų naudotojų  poreikius bei  elektros įrenginių
amžių  ir  naudingo  tarnavimo laiko  (nusidėvėjimo)  normatyvus.  Pažymėtina,  kad  Bendrovė  yra
skirstomųjų tinklų operatorius, t. y. viešosios teisės reguliuojamas juridinis asmuo. Tai reiškia, jog
vykdoma visuomenei reikšmingą veiklą Bendrovė turi pareigą veikti taip, jog jos veiklai skiriamos
lėšos būtų panaudojamos pagal paskirtį bei laikantis racionalumo principo.

Informuojame, jog Bendrovė pastoviai  vykdo elektros įrenginių apžiūras ir  pastebėjus avarinius
defektus nedelsiant juos šalina. Šiuo metu elektros įrenginiai atitinka techninės būklės reikalavimui,
pavojaus saugiam eksploatavimui nėra.

Jūsų  prašymo  dėl  elektros  oro  linijų  pakeitimo  į  požeminės  elektros  kabelių  linijas  šiuo  metu
negalime įvykdyti, nes artimiausiu metu nėra numatyti elektros linijų rekonstrukcijų darbai. 

Tikimės, kad pateikta informacija Jums bus naudinga.

Vilniaus  elektros  tinklo  eksploatavimo
skyriaus vadovas

Valentinas Nemcevas

Marija Moskalenko-Šuškevič, tel. 8 613 56 968, el. p. marija.moskalenko-suskevic@eso.lt
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