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1. Bendrosios nuostatos
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 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 bei dokumentus,
patvirtinančius pasikeitusius įmonės duomenis.
Komisija 2004 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. O3-12 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai
akcinei bendrovei „Plungės šilumos tinklai“ pagal pateiktą uždarosios akcines bendrovės „Plungės
šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) prašymą išdavė Bendrovei šilumos tiekimo licenciją Nr. L4–ŠT-20
(toliau – Licencija)1.
Bendrovė 2018 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. S-237 „Dėl licencijos pakeitimo“ 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 2019 m. sausio 28 d raštu Nr. S-28-(1) „Dėl licencijos
pakeitimo papildomos informacijos“ pateikė Komisijai papildomus dokumentus, privalomus Licencijai
pakeisti.
Vadovaujantis Taisyklių 17 punktu, 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;

Licencija pakeista Komisijos 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. O3E-256 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2004 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. O3-12 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei
„Plungės šilumos tinklai“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo“.
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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;
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
1998 m. rugsėjo 11 d. Bendrovės pagrindinis akcininkas yra Plungės rajono savivaldybės taryba.
Vadovaudamasi Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-281,
Plungės rajono savivaldybės taryba perdavė Bendrovei 5 metų laikotarpiui patikėjimo sutartimi
valdyti jai nuosavybės teise priklausantį turtą – Liepgirių g. 27, Narvaišių k., Šateikių sen., Plungės r.
savivaldybėje katilinėje esančią įrangą:
1) 2 vnt. medžio granulių vandens šildymo katilų „Protech PIK 56“, kurių bendras
galingumas 112 kW;
2) 500 l talpos vieno kontūro akumuliacinę šilumos talpą;
3) 2 vnt. po 800 l talpos tūrinius karšto vandens šildytuvus „Bolly 1ST“;
4) 2 vnt. membraninius išplėtimo indus 35 ir 200 litrų talpos;
5) 6 vnt. „Grundfos“ cirkuliacinius siurblius su srauto dažnio keitikliais;
6) 4 komplektus „Danfos“ trieigių vožtuvų su elektrine pavara;
7) NPNP dūmtraukį d250/300, 7 m. ilgio.
Vadovaudamasi Licencijavimo taisyklių 17.1 papunkčiu Bendrovė Komisijai pateikė
savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir
priėmimo aktą.
3. Mokestinių nepriemokų LR ir savivaldybių biudžetams tikrinimas
Vadovaudamasi Taisyklių 17.2 papunkčiu, Bendrovė Komisijai pateikė Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos finansų ministerijos 2018 m. gruodžio 27 d. pažymą
Nr. RESP-15199 apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.
Remiantis minėtu dokumentu, Bendrovė yra atsiskaičiusi su valstybės, savivaldybių biudžetais ir
valstybės pinigų fondais.
Remiantis Bendrovės pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių
skyriaus 2018 m. gruodžio 21 d. pažyma Nr. (4.18) I-26803, Bendrovė 2018-12-21 įsipareigojimus
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra įvykdžiusi.
4. Technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas
Bendrovės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas įvertintas pagal 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.
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4.1. Bendrovės technologinio pajėgumo vertinimas
Vadovaujantis 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
Bendrovės
valdomi
įrenginiai

Valdymo
forma

Eksploatavimas
ir priežiūra

Narvaišių k.
katilinė

Patikėjimo
teisė

Bendrovė

Buvimo vieta
Narvaišių k.
Šateikių sen.

Reguliuojamos
veiklos
teritorija
Narvaišių k.
Šateikių sen.,
Plungės r. sav.

Įrenginių
disponuojama
galia
0,112 MW

Bendrovė turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2004 m.
lapkričio 23 d. išduotą atestatą Nr. T-0317 eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas. Atestato
galiojimo terminas 2022 m. gruodžio 11 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 38 straipsnio reikalavimus.
Atlikusi Bendrovės 2017 metų finansinio pajėgumo vertinimą, Komisija 2018 m. birželio
28 d. nutarimu Nr. O3E-204 „Dėl šilumos ūkio sektoriaus subjektų 2017 metų finansinio pajėgumo
įvertinimo“ konstatavo, kad Bendrovės 2017 metų bendrasis finansinis pajėgumas vertinamas kaip
nepakankamas, ir įpareigojo Bendrovę per 30 kalendorinių dienų nuo Komisijos nutarimo
įsigaliojimo dienos pateikti Komisijai savo paaiškinimus dėl esamos finansinės situacijos, juos
pagrindžiančius dokumentus bei finansines ataskaitas, sudarytas 2018 m. liepos 1 d. pakartotiniam
vertinimui atlikti.
Bendrovė 2018 m. liepos 30 d. raštu Nr. S-134 „Dėl finansinės ataskaitos sudarytos
2018-07-01 pakartotinio vertinimo“ pateikė Komisijai visus dokumentus, būtinus pakartotiniam
finansinio pajėgumo vertinimui atlikti. Remiantis Komisijos 2018 m. rugsėjo 24 d. nutarimu
Nr. O3E-294 „Dėl šilumos ūkio sektoriaus subjektų 2018 metų I pusmečio išplėstinio finansinio
pajėgumo įvertinimo“, Bendrovės 2018 metų I pusmečio finansinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas.
Remiantis Bendrovės 2018 m. gegužės 4 d. raštu Nr. S-82-(01) pateiktų Bendrovės įstatų,
įregistruotų Juridinių asmenų registre 2018 m. gruodžio 1 d., duomenimis bei 2018 m. liepos 30 d.
raštu Nr. S-134 pateiktomis Bendrovės 2018 metų I pusmečio finansinėmis atskaitomis, nuosavo
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kapitalo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus (nuosavas
kapitalas yra didesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Bendrovės finansinis pajėgumas
vertinamas kaip pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
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, 2018 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. S-237 Komisijai pateikė informaciją apie
darbuotojus priskirtus šilumos tiekimo veiklai vykdyti, 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
Kontaktiniai
duomenys

Šilumos tiekimo
veiklai
priskiriamas
darbuotojų
skaičius
55
8 (448) 72 077

Atitinkamos veiklos
apskaitos tvarkymas

Vartotojų
informavimas ir
konsultavimas

Skundų dėl
atitinkamos
veiklos sąlygų
nagrinėjimas

Vyr. buhalterė, vyr.
ekonomistė

Vyr.
apskaitininkas
Skolų
administratorius

Technikos
direktorius

2

1

1

8 (448) 72 086

8 (448) 72 084

8 (448) 51 854

Iš lentelės matyti, kad Bendrovė turi pakankamai 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 28 d. raštu Nr. S-237 „Dėl licencijos pakeitimo“ ir
2019 m. sausio 28 d raštu Nr. S-28-(1) „Dėl licencijos pakeitimo papildomos informacijos“ 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.
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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.
5. Vadovaujantis Aprašo 32 punktu, Bendrovės vadybinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasis Taisyklių 7 ir 23 punktais bei
9.1 papunkčiu, Skyrius siūlo Komisijai pritarti pateiktam nutarimo projektui ir pakeisti Bendrovei
energetikos veiklos licenciją.
PRIDEDAMA:
1. Komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m.
sausio 28 d. nutarimu Nr. O3-12 „Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Plungės
šilumos tinklai“ išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo“ projektas, 3 lapai.
2. Uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai“ pateiktų dokumentų patikros lapas,
1 lapas.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresn. specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. Plungės rajono savivaldybės atstovai, (savivaldybe@plunge.lt);
2. UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai, (info@plungessiluma.lt).

Oksana Statkevič

