ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ SANTRAUKA
Verstis šilumos tiekimo veikla leidžiama tik asmenims, turintiems licenciją.
Licenciją gali gauti asmuo, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantis šilumos
tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus.
Nustatoma šios rūšies licencija – šilumos tiekimo veiklos licencija.
Licencijas asmenims, tiekiantiems ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus,
atsižvelgdama į savivaldybės institucijos rekomendacijas, išduoda, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo
sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija).
Licencijas mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, tiekiančiam asmeniui išduoda, pakeičia,
jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą
kontroliuoja atitinkama savivaldybės institucija.
Asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia licencijas išduodančiai institucijai nustatytosios
formos prašymą.
Prašyme turi būti nurodyti asmens, siekiančio gauti licenciją, duomenys: fizinio asmens –
vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu jis yra, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; juridinio
asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, taip pat
nurodoma veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, numatoma licencijuojamos veiklos
teritorija.
Asmuo prašyme nurodo numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją, kuri nurodoma
pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos
įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.
Prie prašymo turi būti pridėti:
1. asmens – įmonės – įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės
antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
2. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
3. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų
leidimų sąrašas;
4. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą
patvirtinantys dokumentai;
5. juridinio asmens 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).
Prie prašymo asmuo turi pridėti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu
asmuo privalo jį turėti.

Licenciją išduodanti institucija privalo nustatyti, ar asmuo, norintis įsigyti ar pakeisti licenciją:
1. turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus;
2. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar
fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus
atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra
skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
Licencija išduodama neribotam laikui. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė
pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti
rekvizitai.
Licencijoje nurodoma:
1. licencijuojama veikla;
2. licenciją išduodanti institucija;
3. licencijos numeris;
4. licencijos turėtojo rekvizitai – asmens duomenys: fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas,
jeigu jis yra, adresas, telefono numeris; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas
(registracijos numeris) ir buveinės adresas;
5. licencijos išdavimo ar pakeitimo pagrindas ir data;
6. teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla.
Licencija išduodama tik vienam asmeniui tam tikroje teritorijoje.
Praradusiam licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, licenciją išduodanti
institucija per 30 kalendorinių dienų išduoda licencijos dublikatą su žyma ,,Dublikatas“.
Licencija pagal pateiktą prašymą gali būti neišduodama arba nekeičiama, jeigu:
1. po licenciją išduodančios institucijos nustatyto papildomo termino pateikiami ne visi reikiami
tinkamai įforminti dokumentai ir duomenys;
2. pateikiami klaidingi duomenys;
3. pateikiami dokumentai neatitinka jiems teisės aktuose nustatytų reikalavimų;
4. netenkinami šių taisyklių 21 punkte nustatyti licencijos išdavimo reikalavimai.
Licencijos išduodamos vadovaujantis šiais principais:
1. veiklos saugumas ir patikimumas;
2. veiklos efektyvumas
3. nediskriminavimo principo laikymasis.
Licencijų turėtojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų, šių taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių šilumos ūkio veiklą.

