VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS VALSTYBĖS ĮMONEI
IGNALINOS ATOMINEI ELEKTRINEI
2005 m. sausio 27 d. Nr. O3-4
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254)
28 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 "Dėl
teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo" (Žin.,
2003, Nr. 75-3481) patvirtintomis Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis bei atsižvelgdama į
2003 m. spalio 6 d. valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės prašymą Nr. 10S-5459-(3.4),
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija n u t a r i a:
1. Išduoti valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei šilumos tiekimo licenciją
(pridedama).
2. Patvirtinti valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei išduodamos licencijos priedą
Teritorijos apibrėžimas.

Komisijos pirmininkas

Vidmantas Jankauskas
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VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
Kodas 8870655, Algirdo g.31, LT-03219 Vilnius, tel./faks.: 213 52 70, el. p. rastine.komisija@regula.is.lt

ŠILUMOS TIEKIMO

LICENCIJA
2005-01-27

Nr. L4 - ŠT - 49

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003,
Nr. 51-2254) 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d.
nutarimu Nr. 982 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui
įgyvendinti, patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 75-3481) patvirtintomis Šilumos tiekimo
licencijavimo taisyklėmis bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m.
sausio 27 d. nutarimu Nr. O3-4,

valstybės į monei
IGNALINOS ATOMINEI ELEKTRINEI
(įmonės kodas – 5545008, registravimo numeris – VĮ 03-1,
adresas – Drūkšinių kaimas, LT-31500 Visaginas)
išduodama ši Šilumos tiekimo licencija (toliau vadinama - Licencija), suteikianti teisę
vykdyti šilumos tiekimo veiklą.
Licencija suteikia teisę vykdyti licencijuojamą veiklą teritorijoje, nurodytoje
Licencijos priede. Licencijos priedas yra neatskiriama šios Licencijos dalis.
Licencijos turėtojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo,
kitų įstatymų, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių
šilumos ūkio veiklą.
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PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos
2005 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. O3-4
Šilumos tiekimo licencijos Nr. L4 - ŠT - 49
priedas

TERITORIJOS APIBRĖŽIMAS
1. Šis dokumentas nustato Šilumos tiekimo licencijos (toliau vadinama - Licencija),
išduotos valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei (toliau vadinama - Licencijos turėtojas),
galiojimo teritoriją.
2. Licencija išduota tiekti šilumą Licencijos turėtojo nuosavybės teise ar kitais teisėtais
pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais Visagino savivaldybės teritorijoje esantiems
vartotojams:
2.1. VĮ “Visagino energija”;
2.2. VĮ “Visagino poligrafija”;
2.3. VĮ “Visagino energetikos remontas”;
2.4. VĮ Visagino transporto centras;
2.5. VĮ “Visagino statybininkai”;
2.6. UAB “Visagino būstas”;
2.7. UAB “Evikonas”;
2.8. UAB “Vilstata”;
2.9. UAB “Cheminė apsauga”;
2.10. UAB “Visagino tiekimas ir statyba”;
2.11. UAB “Sventovis”;
2.12. UAB “Visagino deguonies stotis”;
2.13. UAB “Plasteka”;
2.14. AB “Atominės energetikos sistemų montavimas”;
2.15 Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba Visagino miesto ir Ignalinos atominės
elektrinės apsaugai.
pagal pridedamą žemėlapį.
3. Licencijos turėtojas savo valdomus šilumos perdavimo tinklus, esančius
licencijuojamos veiklos teritorijoje, nurodytoje šio dokumento 2 punkte, plėtoja pagal Visagino
savivaldybės tarybos patvirtintą šilumos ūkio specialųjį planą.
4. Pasikeitus licencijuojamos veiklos teritorijai, Licencijos turėtojas privalo ne vėliau
kaip per 30 dienų apie tai informuoti Komisiją ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir
dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.
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