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1. Bendrosios nuostatos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 30 straipsnio 2 dalimi, Šilumos tiekimo
licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu
Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 7 ir 23 punktais
bei 9.1 papunkčiu, turi teisę pakeisti licenciją asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar
reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai.
Licencijos turėtojas privalo apie tai informuoti licenciją išdavusią instituciją ir pateikti prašymą pakeisti
licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius įmonės duomenis.
Komisija 2003 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. O3-98 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai
akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai““ pagal pateiktą uždarosios akcines bendrovės „Šilalės
šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) prašymą išdavė Bendrovei šilumos tiekimo licenciją Nr. L4–ŠT-51
(toliau – Licencija).
Bendrovė 2018 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. 1-416 (1.7) „Dėl prašymo pakeisti licenciją“ pateikė
Komisijai prašymą pakeisti Komisijos išduotą Licenciją bei kitus privalomus licencijai pakeisti
dokumentus, nes pasikeitė Licencijos priedo „Teritorija, kurioje vykdoma licencijuojama veikla“
2 punkte nurodyta licencijuojamos veiklos teritorija. Bendrovė 2018 m. gruodžio 21 d. raštu „Dėl
licencijos“ reg. (Nr. R1-11334), 2019 m. sausio 17 d. raštu Nr. 1-33 (1.7) „Dėl šilumos tiekimo
licencijos pakeitimo“, 2019 m. sausio 22 d. raštu (reg. Nr. R1-716) „Dėl licencijos“,
2019 m. sausio 28 d. raštu Nr. 1.50 (1.7E) „Dėl įpareigojimo vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas“
ir 2019 m. sausio 29 d. raštu (reg. Nr. R1-929) „Dėl turto priėmimo“ pateikė papildomus dokumentus.
Vadovaujantis Licencijavimo taisyklių 17 punktu, Licenciją išduodanti institucija privalo
nustatyti, ar asmuo, norintis įsigyti ar pakeisti licenciją:

Licencija pakeista Komisijos 2010 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-8 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei
bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“ pakeitimo“.
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17.1 turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos
perdavimo tinklus;
17.2 neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės
biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčiu inspekcija,
nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
17.3 turi pakankamai technologinių, vadybinių ir finansinių pajėgumų, leidžiančių vykdyti
licencijuojamos veiklos sąlygas.
2.

Teisės valdyti šilumos gamybos įrenginius ir perdavimo tinklus tikrinimas

Bendrovei Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas išduotas 2005 m. sausio 18 d.
Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Šilalės rajono savivaldybės taryba.
Vadovaudamasi Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu
Nr. T1-231 „Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės
šilumos tinklai“, Bendrovė perėmė:
1. Patikėjimo teise pagal turto patikėjimo sutartį dešimties metų laikotarpiui Šilalės rajono
savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, Savivaldybės įstaigų patikėjimo teise valdomą turtą:
1.1. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos patikėjimo teise valdomą turtą,
esantį Šilalės r. sav., Kaltinėnų mstl., Varnių g. 22:
1.1.1. 174,46 kv. m ploto patalpas, pažymėtas indeksais nuo R-13 iki R-20,
pastate-bendrabutyje, unikalus Nr. 8796-8012-5023, pažymėjimas plane 2N3p;
1.1.2. lauko šiluminius tinklus, inventorinis Nr. 01210016;
1.1.3. dūmų šalinimo kaminą, inventorinis Nr. 01680352;
1.1.4. karšto vandens šildytuvą, inventorinis Nr. 01680353;
1.1.5. kietojo kuro katilą, inventorinis Nr. 01680354;
1.1.6. kietojo kuro katilą, inventorinis Nr. 01680355.
1.2. Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos patikėjimo teise valdomą turtą,
esantį Šilalės r. sav., Kvėdarnos mstl., Šilalės g. 37:
1.2.1. 61,67 kv. m ploto patalpas, pažymėtas indeksais nuo 1-28 iki 1-31, pastate-mokykloje,
unikalus Nr. 8793-3000-3018, pažymėjimas plane 1C3p;
1.2.2. pastatą – sandėlį, unikalus Nr. 4400-0150-5257, pažymėjimas plane 7F1g.
1.3. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos patikėjimo teise valdomą turtą, esantį
Šilalės r. sav., Laukuvos mstl., Varnių g. 10A:
1.3.1. 160,74 kv. m ploto patalpas, pažymėtas indeksais nuo R-25 iki R-30,
pastate – mokykloje, unikalus Nr. 8794-0008-1017, pažymėjimas plane 1C2p;
1.3.2. šildymo katilą, inventorinis Nr. 01670187;
1.3.3. dujų generatorinį katilą, inventorinis Nr. 01670193;
1.3.4. dujų generatorinį katilą, inventorinis Nr. 01670194;
1.3.5. dujų generatorinį katilą, inventorinis Nr. 01670195;
1.3.6. dujų generatorinį katilą, inventorinis Nr. 01670196;
1.3.7. malkinę, pažymėjimas plane F71b, inventorinis Nr. 01010003.
1.4. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos patikėjimo teise
valdomą turtą, esantį Šilalės r. sav. Laukuvos sen., Šiauduvos k., Šventupio g. 3:
1.4.1. 22,70 kv. m ploto patalpą, pažymėtą indeksu R-13, pastate - administraciniame pastate,
unikalus Nr. 8798-6001-9019, pažymėjimas plane1B2p.
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1.5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijos patikėjimo teise valdomą
turtą, esantį Šilalės r. sav., Žadeikių sen., Žadeikių k., Šaukliškės g. 15:
1.5.1. pastatą – katilinę, unikalus Nr. 8793-9001-1036, pažymėjimas plane 3H1p;
1.5.2. pastatą – malkų sandėlį, unikalus Nr. 4400-0202-5723, pažymėjimas plane 4F1g.
Vadovaudamasi Licencijavimo taisyklių 17.1 papunkčiu Bendrovė Komisijai pateikė
savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir
priėmimo aktus.
Remiantis Bendrovės pateiktais duomenimis, Bendrovė turi šilumos tiekimo padalinius
Šilalės rajono savivaldybės teritorijose: Šilalės miesto teritorijoje, Kvėdarnos, Pajūrio, Kaltinėnų ir
Laukuvos miestelių teritorijose, Šiauduvos bei Žadeikių kaimų teritorijose.
3. Mokestinių nepriemokų LR ir savivaldybių biudžetams tikrinimas
Vadovaudamasi Licencijavimo taisyklių 17.2 papunkčiu, Bendrovė Komisijai pateikė
2018 m. gruodžio mėn. 12 d. suvestinę apie įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetui
vykdymą.
Remiantis
minėtu
dokumentu,
Bendrovė
įsipareigojimus
2018 m. gruodžio mėn.10 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra įvykdžiusi.
Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos pažyma,
2018 m. gruodžio 1 d. Bendrovė įsiskolinimo valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų
fondams neturėjo.
4. Technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas
Bendrovės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas įvertintas pagal Licencijavimo
taisykles ir Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše,
patvirtintame Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių
technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau – Aprašas), nustatyta tvarka Bendrovės Komisijai pateiktus dokumentus ir duomenis.
4.1. Bendrovės technologinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis Licencijavimo taisyklių 4 punktu, licenciją gali gauti asmuo, numatomoje
licencijuojamos veiklos teritorijoje valdantis šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos
gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, ūkio
subjekto technologinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei ūkio subjektas tenkina Aprašo
7 punkte nustatytus reikalavimus.
Naujai prijungiamoje teritorijoje Bendrovės valdomi ir šilumos tiekimo veikloje naudojami
energetikos įrengimai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. Bendrovės valdomi energetikos įrenginiai
Ūkio subjekto
valdomi
įrenginiai
A. Stulginskio
gimnazijos
katilinė

Valdymo
forma

Eksploatavima
s ir priežiūra

Patikėjimo
teise

Bendrovė

Buvimo vieta
Varnių g. 22,
Kaltinėnų mst.,
Kaltinėnų sen.

Reguliuojamo
s veiklos
teritorija
Kaltinėnų sen.,
Šilalės r. sav.

Įrenginių
disponuojama
galia, kWh
460
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N. Vėliaus
gimnazijos
katilinė
Šiauduvos
katilinė

Patikėjimo
teise

Bendrovė

Varnių g. 10A,
Laukuvos mst.

Laukuvos sen.,
Šilalės r. sav.

525

Nuosavybės
teise

Bendrovė

Laukuvos sen.,
Šilalės r. sav.

200

Žadeikių
katilinė

Patikėjimo
teise

Bendrovė

Šventupio g. 3,
Šiauduvos k.
Laukuvos sen.
Šaukliškės g.
15, Žadeikių k.

350

K. Jauniaus
gimnazijos
katilinė

Patikėjimo
teise

Bendrovė

Žadeikių k.
Žadeikių sen.
Šilalės r. sav.
Kvėdarnos
mst.,
Kvėdarnos
sen. Šilalės r.
sav.

Šilalės g. 37,
Kvėdarnos mst.

440

Remiantis Valstybės įmonės Registrų centras licencijų informacinės sistemos (LIS)
duomenimis, Bendrovė turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
2019 m. sausio 10 d. išduotą atestatą Nr. T-1047, suteikiantį teisę eksploatuoti šilumos įrenginius ir
turbinas. Atestatas galioja iki 2024 m. sausio 6 d.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Bendrovė atitinka Aprašo 7 punkte nustatytas
licencijuojamai veiklai vykdyti būtinas sąlygas, todėl Bendrovės technologinis pajėgumas naujai
prijungiamoje teritorijoje vertinamas kaip pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
4.2. Bendrovės finansinio pajėgumo vertinimas
Remiantis Aprašo 15.2 papunkčiu, ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei
Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio
rodiklio žemutinė reikšmė, ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus ir ūkio subjektas neturi finansinių
įsipareigojimų, kurie yra pradelsti daugiau nei 60 dienų, arba, esant tokiam mokėjimų pradelsimui,
su kreditoriais yra susitarta dėl šių finansinių įsipareigojimų padengimo grafiko.
Bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis balais, suskaičiuotas vadovaujantis
Aprašu, yra 2 − tai yra daugiau už Komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-203 „Dėl 2017
metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje
nustatymo“ nustatytą ribinę (žemutinę) reikšmę (1,66 balo) šilumos ūkio sektoriui. Bendrovės
finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.
Remiantis Bendrovės 2018 m. gruodžio 21 d. raštu (reg. Nr. R1-11334) pateiktų Bendrovės
įstatų, įregistruotų Juridinių asmenų registre 2018 m. liepos 2 d., duomenimis bei 2018 m. balandžio
30 d. per duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS) pateikta audituota Bendrovės
2017 m. finansine atskaitomybe, nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykis (0,61) atitinka Akcinių
bendrovių įstatymo reikalavimus, t. y. didesnis nei 0,50.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Bendrovės finansinis pajėgumas
vertinamas kaip pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
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4.3. Bendrovės vadybinio pajėgumo įvertinimas
Vadovaujantis Aprašo 32 punktu, ūkio subjekto vadybinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas, jeigu ūkio subjektas turi pakankamus vadybinius tiek kiekybinius, tiek kokybinius
pajėgumus bendrauti su Komisija, laiku vykdyti jos reikalavimus, teikti prašomą informaciją, kiek tai
numato teisės aktai bei turi darbuotojus šilumos tiekimo veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai
apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl šilumos tiekimo ir karšto
vandens ruošimo nagrinėti.
Bendrovė 2019 m. sausio 28 d. raštu Nr. 1.50 (1.7E) pateikė Aprašo 7 priedą, nurodant
darbuotojus šilumos tiekimo veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai apskaitai tvarkyti,
vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl šilumos tiekimo ir karšto vandens ruošimo
nagrinėti. Bendrovės vadybinio pajėgumo vertinimas pateiktas 2 lentelėje.
2 lentelė. Bendrovės vadybinio pajėgumo įvertinimo lentelė
Šilumos tiekimo
veiklos
vykdymas
Funkcijas atliekantis
padalinys/skyrius
Darbuotojų skaičius

Šilumos tiekimo
veikla
45

Šilumos tiekimo
veiklos apskaitos
tvarkymas
Ekonomistė šilumos
apskaitai, šilum.
vartot. kontr.
2

Vartotojų
informavimas ir
konsultavimas
Ekonomistė
šilumos
apskaitai
1

Skundų dėl
licencijuojamos
veiklos sąlygų
nagrinėjimas
Šilumos tiekimo
veikla
2

Iš lentelės matyti, kad Bendrovė turi darbuotojų šilumos tiekimo veiklai vykdyti ir
ataskaitoms rengti, atskirai apskaitai tvarkyti, vartotojams informuoti ir konsultuoti, skundams dėl
šilumos tiekimo ir karšto vandens ruošimo nagrinėti.
5. Išvados ir pasiūlymai
Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyrius (toliau – Skyrius),
išnagrinėjęs Bendrovės 2018 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. 1-416 (1.7) „Dėl prašymo pakeisti licenciją“,
2018 m. gruodžio 21 d. raštu „Dėl licencijos“ reg. (Nr. R1-11334), 2019 m. sausio 17 d. raštu
Nr. 1-33 (1.7) „Dėl šilumos tiekimo licencijos pakeitimo“, 2019 m. sausio 22 d. raštu (reg. Nr. R1-716)
„Dėl licencijos“, 2019 m. sausio 28 d. raštu Nr. 1.50 (1.7E) „Dėl įpareigojimo vykdyti licencijuojamos
veiklos sąlygas“ ir 2019 m. sausio 29 d. raštu (reg. Nr. R1-929) „Dėl turto priėmimo“ pateiktus
papildomus dokumentus, reikalingus šilumos tiekimo licencijai pakeisti, daro šias išvadas:
1. Bendrovė Komisijai pateikė įstatus, patvirtintus antspaudu ir vadovo parašu, įsipareigojimą
vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, dokumentus, patvirtinančius Bendrovės technologinį,
finansinį ir vadybinį pajėgumą, t. y. visus Taisyklėse ir Apraše numatytus dokumentus, reikalingus
šilumos tiekimo licencijai pakeisti.
2. Bendrovė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui,
savivaldybės biudžetui ar fondams, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra
skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
3. Vadovaujantis Aprašo 7 ir 9 punktais, Bendrovės technologinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas licencijuojamos veiklos sąlygoms vykdyti.
4. Vadovaujantis Aprašo 15 punktu Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
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5. Bendrovės nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių
įstatymo reikalavimus.
6. Įvertinus pateiktą informaciją apie Bendrovės darbuotojus šilumos tiekimo veiklai vykdyti
ir vadovaujantis Aprašo 32 punktu, Bendrovės vadybinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas
licencijuojamai veiklai vykdyti.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasis Įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi,
Taisyklių 7, 23 punktais ir 9.1 papunkčiu, Skyrius siūlo Komisijai pritarti pateiktam nutarimo
projektui ir pakeisti Bendrovei energetikos veiklos licenciją.
PRIDEDAMA:
1. Bendrovės pateiktų dokumentų patikros lapas, 1 lapas.
2. Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m.
gruodžio 1 d. nutarimu Nr. O3-98 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės
šilumos tinklai“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo“ projektas, 3 lapai.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresn. specialistė

Oksana Statkevič

Į posėdį kviečiami:
1. Šilalės rajono savivaldybės atstovai, (el. p. savivaldybe@raseiniai.lt);
2. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovai, (el. p. info@silalessilumostinklai.lt).

