VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI
„PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“ IŠDAVIMO

2016 m. liepos 1 d. Nr. O3-213
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2, 4, 5, 6 dalimis,
32 straipsnio 6 dalimi, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 ,,Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, 7 punktu ir 9.1 papunkčiu, atsižvelgdama į
uždarosios akcinės bendrovės „Palangos šilumos tinklai“ 2016 m. gegužės 9 d. raštu Nr. 198
pateiktą prašymą, 2016 m. birželio 2 d. raštu Nr. 247 pateiktus papildomus dokumentus ir
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens
departamento Šilumos skyriaus 2016 m. birželio 16 d. pažymą Nr. O5-161 „Dėl energetikos veiklos
licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Palangos šilumos tinklai“ išdavimo“, Komisija n u t a r i a:
1. Išduoti uždarajai akcinei bendrovei „Palangos šilumos tinklai“ energetikos veiklos
licenciją (pridedama).
2. Įpareigoti uždarąją akcinę bendrovę „Palangos šilumos tinklai“ per 30 kalendorinių dienų
nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos Komisijai pateikti šilumos bazinės kainos ir karšto vandens
kainos skaičiavimo projektus, parengtus vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos,
patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo
metodikos“, ir Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos
2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“,
nuostatomis, bei pateikti šilumos tiekimo investicijų derinimo projektą, parengtą vadovaujantis
Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35
,,Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė

Inga Žilienė

ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJA
Nr. L4–ŠT–59
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 2, 4, 5, 6
dalimis, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo,“ 7 punktu ir 9.1 papunkčiu,
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. liepos 1 d. nutarimu
Nr. O3-213,

uždarajai akcinei bendrovei
„Palangos šilumos tinklai“
(įmonės kodas – 152697886, buveinės adresas – Klaipėdos pl. 63, LT-00148 Palanga)
(toliau – Licencijos turėtojas) išduota Energetikos veiklos licencija (toliau – Licencija),
suteikia teisę verstis šilumos tiekimo veikla teritorijoje, nurodytoje Licencijos priede.
Licencijos priedas yra neatskiriama šios Licencijos dalis.
Licencijos turėtojas privalo laikytis Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių
licencijuojamą energetikos veiklą.
Išdavimo data – 2016-07-
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Inga Žilienė

Energetikos veiklos licencijos
Nr. L4–ŠT–59 priedas

1. Šis dokumentas nustato Energetikos veiklos licencijos Nr. L4–ŠT–59 (toliau – Licencija),
išduotos uždarajai akcinei bendrovei „Palangos šilumos tinklai“, įmonės kodas – 152697886,
buveinės adresas – Klaipėdos pl. 63, Palanga (toliau – Licencijos turėtojas), teritoriją, kurioje
vykdoma šilumos tiekimo veikla.
2. Licencijos turėtojas vykdo šilumos tiekimo veiklą Palangos miesto savivaldybėje –
Palangos mieste, išskyrus kitose Palangos miesto savivaldybės ar Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas.
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