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Savivaldybė išduoda šilumos tiekimo licencijas šilumos tiekėjams,
tiekiantiems per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos, jas keičia,
sustabdo, panaikina jų galiojimą, kontroliuoja, kaip laikomasi
licencijuojamos veiklos sąlygų, bei nagrinėja skundus dėl
licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų
1. Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas, 2003-05-20 Nr. IX1565
2. . Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-25 nutarimas Nr. 982
„Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui
įgyvendinti, patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458
„Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir
mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“
4. Rietavo savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 2 d. sprendimas Nr.
T1-197 „Dėl licencijų tiekti per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos
išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Licencijai gauti pateikiami šie dokumentai:
1.Nustatytos formos prašymas (patvirtintas 2008-01-29 Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. 03-8, Žin.,
2008, Nr. 14-505).
2. Įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės įstatų ar kito, juos
atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės
antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.
3. Informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus.
4. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.
5. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų
ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas.
6. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų
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nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai.
7. Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu
2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis
reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo
veiklos nevykdė.
8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotų
leidimų (atestatų) verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra)
kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti,
ir vadovo parašu.
9. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas,
patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava.
Pažymos apie tai, ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi
mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui ar
savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius
administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Būtina patikrinti
besikreipiančios įmonės registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos
registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių
asmenų registro internetinėje svetainėje.
Vanda Galdikienė
Teisės ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė
tel. 8 (448) 73 216,
el. p. v.galdikiene@rietavas.lt
Vytautas Dičiūnas
Savivaldybės administracijos direktorius
tel. 8 (448) 73 202, el. p. a.direktorius@rietavas.lt
Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų,
kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikiami ne visi
dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo
dienos (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį šilumos tiekėjas
pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).
Už licencijos išdavimą nustatyta valstybės rinkliava 1300 Lt .
Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752),
gavėjo bankas AB „Swedbank“,
sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,
įmokos kodas 53074.
Prašymas

Prašymo
forma,
pildymo
pavyzdys,
prašymo turinys
Administracinės
Informacinis lygis
paslaugos
teikimo
ypatumai

Informacinės ir ryšių Paslauga yra galutinė.
technologijos,
naudojamos teikiant
administracinę
paslaugą
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Pavadinimas
Administracinių
paslaugų teikimo
dokumentų
įtraukimas į apskaitą
pagal institucijoje
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valdymo tvarką
Administracinės
paslaugos teikimo
schema

Aprašymo turinys
11.12

Šilumos tiekimo veiklos licencijų išdavimo paslaugos teikimo sekos
schema

Šilumos tiekimo licencijos
administracinės paslaugos teikimo
aprašymo priedas

GRAFINĖ BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINĘ
PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

Paslaugos
vadovas

Asmuo
(įmonė)

Paslaugos
teikėjas

Paslaugos
teikėjas

Paslaugos
vadovas
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