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1. Bendrosios nuostatos
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) kompetencijai
priskirta išduoti licencijas šilumos tiekėjui, tiekiančiam ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus.
Komisija gavo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė)
2019 m. balandžio 3 d. raštu Nr. SRRŽ-53 „Dėl energetikos veiklos licencijos“ (toliau – Raštas)
pateiktą prašymą išduoti šilumos tiekimo licenciją, nes Bendrovė vykdys centralizuotos šilumos
tiekimo veiklą Alytaus mieste, Alytaus miesto savivaldybėje. Bendrovė 2019 m. gegužės 7 d. raštu
Nr. SRRŽ-78 „Dėl energetikos veiklos licencijos“, 2019 m. gegužės 14 d. e. laišku (reg. Nr. R14421), 2019 m. gegužės 15 d. raštu Nr. SRRŽ-89 „Dėl energetikos veiklos licencijos“, 2019 m.
gegužės 15 d. el. laišku (reg. Nr. R1-4499) ir 2019 m. gegužės 24 d. el. laišku (reg. Nr. R1-4811)
pateikė Komisijai papildomus dokumentus, reikiamus energetikos veiklos licencijai gauti.
Raštu Bendrovė informavo Komisiją, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 28 d.
nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-301-516/2019 (toliau – Nutartis) visą Alytaus šilumos ūkį sudarantį
turtą priteisė Bendrovei. Nutartimi teismas įpareigojo Bendrovę perimti, o UAB „Litesko“ perduoti
Alytaus šilumos ūkį per 30 darbo dienų nuo šildymo sezono pabaigos.
Rašte Bendrovė nurodo, kad Rašto pateikimo metu VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto
registre atsispindi įrašai, jog šilumos įrenginiai yra išnuomoti UAB „Litesko“, tačiau pasibaigus
šildymo sezonui Bendrovė nedelsiant kreipsis į VĮ Registrų centrą dėl juridinio fakto (nuomos)
išregistravimo UAB „Litesko“ atžvilgiu ir nuosavybės įregistravimo. Raštu Bendrovė informuoja
Komisiją, kad atsižvelgiant į tai, jog duomenų registravimas galimai vyks tik pateikus šalių pasirašytą
turto perdavimo−priėmimo aktą, VĮ Registrų centro pažymas apie nuosavybės teise valdomą turtą ir
šalių pasirašytą turto perdavimo−priėmimo aktą Komisijai pateiks vėliau.
Bendrovė 2019 m. gegužės 14 d. el. laišku (reg. Nr. R1-4421) pateikė Komisijai 2019 m.
gegužės 8 d. susitarimo Nr. LTS750 „Susitarimas dėl turto perdavimo, vykdant teismo nutartį,
termino“ (toliau – Susitarimas) kopiją, sudarytą tarp Bendrovės ir UAB „Litesko“, kuriuo Bendrovė
ir UAB „Litesko“ susitarė, kad, vykdant Nutartį, joje nurodytą turtą UAB „Litesko“ perduos, o
Bendrovė priims 2019 m. gegužės 31 d. 24 val. 00 min. Taip pat Bendrovė pateikė 2019 m. gegužės
9 d. raštą Nr. SD-4002 (6.17), kuriuo Alytaus miesto savivaldybė, atstovaudama Alytaus miesto
savivaldybės administracijos, neprieštarauja, kad vykdant Nutartį, tarp Bendrovės ir UAB „Litesko“
būtų sudarytas susitarimas dėl turto perdavimo sutinka su Susitarime nurodytomis sąlygomis.
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Pažymėtina, kad UAB „Litesko“ 2019 m. gegužės 10 d. raštu Nr. 1.3-496 „Dėl informacijos
pateikimo“ pateikė Komisijai prašymą nuo 2019 m. birželio 1 d. (imtinai) pakeisti Komisijos išduotą
energetikos veiklos licenciją Nr. L4–ŠT–27, keičiant priedo „Teritorija, kurioje vykdoma
licencijuojama veikla“ 2 punkte nurodytą licencijuojamos veiklos teritoriją, išbraukiant Alytaus
miestą (Alytaus savivaldybę).
Bendrovės pateikti licencijai išduoti privalomi dokumentai nurodyti pridedamame patikros
lape. Bendrovė pateikė įsipareigojimą vykdyti šilumos tiekimo licencijuojamos veiklos sąlygas,
mokėjimo pavedimo, patvirtinančio, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, kopiją.
Bendrovė pateikė visus licencijai išduoti privalomus dokumentus, išskyrus dokumentus,
patvirtinančius, kad Bendrovei perduoti UAB „Litesko“ išnuomoti šilumos gamybos įrenginiai ir
šilumos perdavimo tinklai. Pažymėtina, kad, remiantis Susitarimu, UAB „Litesko“ išnuomoti
Bendrovei nuosavybės teise priklausantys įrenginiai ir šilumos perdavimo tinklai bus perduoti
Bendrovei 2019 m. gegužės 31 d. 24 val. 00 min.
Bendrovė įregistruota 1997 m. rugpjūčio 20 d. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės
privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Bendrovės steigėjas yra Alytaus miesto savivaldybė. Bendrovės įstatinis kapitalas lygus
11 163,9 tūkst. Eur.
2. Teisės valdyti šilumos gamybos įrenginius ir perdavimo tinklus tikrinimas
Vadovaudamasi Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 17.1. papunkčiu, reguliuojanti institucija turi nustatyti, ar asmuo,
norintis įsigyti ar pakeisti licenciją, turi nuosavybės teisę ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius
ir (ar) šilumos perdavimo tinklus.
Atsižvelgiant į Bendrovės 2019 m. gegužės 24 d. el. laišku (reg. Nr. R1-4811) pateiktą VĮ
Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašuose nurodyta
informaciją, šilumos gamybos ir šilumos perdavimo tinklai nuosavybės teise priklauso Bendrovei,
tačiau dalis jų pagal 2001 m. rugpjūčio 2 d. nuomos sutartį Nr. 01-08-02-014 yra išnuomota UAB
„Litesko“. Kaip jau minėta, remiantis Nutartimi ir Susitarimu, šį turtą UAB „Litesko“ perduos, o
Bendrovė priims 2019 m. gegužės 31 d. 24 val. 00 min., t. y. iki licencijuojamos veiklos pradžios.
3. Mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetams
tikrinimas
Vadovaudamasi Taisyklių 17.2 papunkčiu, Bendrovė Komisijai 2019 m. balandžio 3 d. raštu
Nr. SRRŽ-53 pateikė Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 2019 m. balandžio 2 d. patvirtinimą, kad, Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenimis,
Bendrovė įsiskolinimų biudžetui neturi. Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma,
Bendrovė 2019 m. kovo 29 d. duomenimis įsiskolinimo valstybės, savivaldybių biudžetams ir
valstybės pinigų fondams neturi.
4. Technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas
Bendrovės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas įvertintas pagal Taisyklėse 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.
Vadovaudamasi Aprašo 7.1 papunkčiu, Bendrovė pateikė VĮ Registrų centro Nekilnojamojo
turto registro išrašų, patvirtinančių, kad Bendrovė nuosavybės teise valdo įrenginius, reikalingus
energijos gamybos veiklai vykdyti, kopijas. Atsižvelgiant į VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomenų banko išrašuose nurodytą informaciją, dalis Bendrovei nuosavybės teise
priklausančių šilumos gamybos įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų pagal 2001 m. rugpjūčio 2 d.
nuomos sutartį Nr. 01-08-02-014 yra išnuomota UAB „Litesko“. Kaip jau buvo minėta, iki
planuojamos licencijuojamos veiklos pradžios, t. y. 2019 m. birželio 1 d., UAB „Litesko“ perduos
Bendrovei nuosavybės teise priklausančius įrenginius ir šilumos perdavimo tinklus teisėtai disponuoti
bei šį perdavimą ir priėmimą įformins perdavimo−priėmimo aktu. Bendrovė nuosavybės teise valdo
įrenginius, nurodytus 1 lentelėje.
1 lentelė. Bendrovei nuosavybės teise priklausantys energetikos įrenginiai
Ūkio subjekto valdomi
įrenginiai

Valdymo
forma

Eksploatavi
mas ir
priežiūra

Buvimo
vieta

Alytaus rajoninė katilinė
Katilas Nr. 1 (BFB 25-45- Nuosavybės
Bendrovė
Pramonės
460)
teisė
g, 9
Kondensacinis
ekonomaizeris
Katilas Nr. 2 (PTVM-50)

Katilas Nr. 2 (VK 2,1)
Katilas Nr. 3 (VK 2,1)
Katilas Nr. 4 (Universal 5M)

Alytaus
miestas

Įrenginių
disponuojama
galia
20,2 MW; 25
t/h garo.
4,9 MW

Nuosavybės
teisė
Katilas Nr. 3 (PTVM-50)
Nuosavybės
teisė
Katilas Nr. 4 (GM 50-14/250) Nuosavybės
teisė
Katilas Nr. 7 (GM 50-1)
Nuosavybės
teisė
Katilas Nr. 8 (GM 50-1)
Nuosavybės
teisė
Katilas Nr. 1 (VK 2,1)

Reguliuoj
amos
veiklos
teritorija

Nuosavybės
teisė
Nuosavybės
teisė
Nuosavybės
teisė
Nuosavybės
teisė

Bendrovė
Bendrovė
Bendrovė
Bendrovė
Bendrovė
Alyčio katilinė
Bendrovė
Bendrovė
Bendrovė
Bendrovė

Sodžiaus katilinė
Katilas Nr. 1 (Rielo GT 306 Nuosavybės
Bendrovė
C)
teisė
Katilas Nr. 2 (Rielo GT 306 Nuosavybės
Bendrovė
C)
teisė
Pramonės katilinė

Pramonės
g, 9
Pramonės
g, 9
Pramonės
g, 9
Pramonės
g, 9
Pramonės
g, 9
Studentų
13
Studentų
13
Studentų
13
Studentų
13

Alytaus
miestas
Alytaus
miestas
Alytaus
miestas
Alytaus
miestas
Alytaus
miestas
g. Alytaus
miestas
g. Alytaus
miestas
g. Alytaus
miestas
g. Alytaus
miestas

Sodžiaus g, Alytaus
10
miestas
Sodžiaus g, Alytaus
10
miestas

58,15 MW
58,15 MW
40,7 MW; 50
t/h garo
46 MW; 50 t/h
garo
46 MW; 50 t/h
garo
1,9 MW
1,9 MW
1,9 MW
0,35 MW

0,172 MW
0,172 MW
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Katilas Nr. 1 (Viessmann Nuosavybės
Vitorond 200
teisė
Katilas Nr. 2 (Viessmann Nuosavybės
Vitorond 200
teisė
Katilas Nr. 1 (Superac 3490)

Bendrovė
Bendrovė

Mobili katilinė
Nuosavybės
Bendrovė
teisė

Pramonės
g, 4
Pramonės
g, 4

Alytaus
miestas
Alytaus
miestas

0,05 MW

Pramonės
g, 9

Alytaus
miestas

3,49 MW

0,08 MW

Bendrovė turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
2012 m. gegužės 3 d. išduotą atestatą Nr. T-1084 eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas. Atestato
galiojimo terminas 2019 m. birželio 10 d.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Bendrovei pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad
Bendrovė priėmė jai nuosavybės teise priklausančius įrenginius ir šilumos perdavimo tinklus iš
UAB „Litesko“, bei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašus, patvirtinančius, kad šiuos įrenginius ir šilumos perdavimo tinklus valdo Bendrovė, Bendrovė
atitiks Aprašo 7 punkte nustatytus technologinio pajėgumo vertinimo kriterijus, todėl Bendrovės
technologinis pajėgumas galės būti vertinamas kaip pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
4.2. Bendrovės finansinio pajėgumo vertinimas
Remiantis Aprašo 15.1.1 papunkčiu, Ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (per pastaruosius dvejus metus arba
prognozuojamus veiklos metus) yra didesnis, nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus
atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė. Pagal Aprašo
15.1.2 papunktį, Ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei ūkio subjekto
nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus.
Pagal Aprašo 18.1 papunktį, šilumos ūkio sektoriaus subjektai priskirti infrastruktūros veiklai.
Šio segmento normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė apskaičiuota naudojant
Aprašo 18.5.1 papunktyje nurodytus 4 finansinius santykinius rodiklius, t. y. grynąjį pelningumą,
įsiskolinimo koeficientą, einamojo likvidumo koeficientą ir pirkėjų įsiskolinimo koeficientą.
Bendrovė pateikė 2016 ir 2017 metų balansus, pelno (nuostolių) ataskaitas ir nepriklausomo
auditoriaus atliktų finansinių ir veiklos auditų išvadas.
Atitinkamai, įvertinus nurodytus finansinius rodiklius, t. y. rodiklių reikšmes konvertavus į
balus pagal Apraše pateiktą konvertavimo matricą, apskaičiuojamas bendrasis finansinio pajėgumo
rodiklis. Komisijos 2017 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Nr. O3E-392 „Dėl 2016 metų finansinio pajėgumo
normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatyta 2016 metų
šilumos ūkio sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė – 1,97.
Komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-203 „Dėl 2017 metų normatyvinio finansinio
pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatytą 2017 metų
šilumos ūkio sektoriaus normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę – 1,66.
Bendrovės finansinio pajėgumo įvertinimas pateikiamas 2 lentelėje.
2 lentelė. Bendrovės finansinio pajėgumo įvertinimas
Metai
2016 m.
2017 m.

Nustatyta ribinė (žemutinė) reikšmė
šilumos ūkio sektoriui
1,97
1,66

Skirti balai
4,00
3,25

Įvertinus Bendrovės 2016–2017 m. finansinius rodiklius, buvo apskaičiuoti 2016 ir 2017 m.
bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai – 4,00 ir 3,25, kurie yra didesni, nei nustatytos šilumos ūkio
sektoriaus finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės (1,97 ir 1,66). Bendrovės 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.
Bendrovės veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendrovės
įstatais, darbo reglamentu, valdybos ir visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais, darbuotojų
pareigybių aprašymais.
Bendrovė Raštu informavo Komisiją, kad 2001 m. rugpjūčio 2 d. Turto nuomos sutarties
Nr. 01-08-02-014 7.1.4 papunkčio pagrindu, pasibaigus Turto nuomos sutarčiai, ji įsipareigojo
įdarbinti visus UAB „Litesko“ Alytaus filialo darbuotojus tomis pačiomis darbo ir darbo užmokesčio
sąlygomis.
3 lentelė. Bendrovės vadybinio pajėgumo įvertinimo lentelė

Funkcijas
atliekantis
padalinys/skyrius
Darbuotojų
skaičius
(planuojamas)

Šilumos tiekimas

Šilumos tiekimo
apskaitos
tvarkymas

Vartotojų
informavimas ir
konsultavimas

Technikos skyrius

Finansų skyrius

Komercijos
skyrius

Skundų dėl
atitinkamos
veiklos sąlygų
nagrinėjimas
Komercijos
skyrius

49

4

12

12

Jūratė Petrauskienė
861464057
buhalterija@alytaus
t.lt

Kristina Akulova
860084734
kristina.akulova
@alytausst.lt

Kristina
Akulova
860084734
kristina.akulova
@alytausst.lt

Arvydas Povilaitis
861287748
Kontaktiniai duomenys
arvydas.povilaitis
(tel. Nr., el. paštas)
@alytausst.lt

Bendrovės valdymo struktūroje yra numatytos atitinkamos tarnybos ir padaliniai, kurie
užtikrins licencijuojamos veiklos vykdymą.
5. Išvados ir pasiūlymai
Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyrius (toliau – Skyrius),
išnagrinėjęs Bendrovės Raštu pateiktą prašymą ir 2019 m. gegužės 7 d. raštu Nr. SRRŽ-78 „Dėl
energetikos veiklos licencijos“, 2019 m. gegužės 14 d. el. laišku (reg. Nr. R1-4421), 2019 m. gegužės
15 d. raštu Nr. SRRŽ-89 „Dėl energetikos veiklos licencijos“, 2019 m. gegužės 15 d. el. laišku
(reg. Nr. R1-4499) ir 2019 m. gegužės 24 d. el. laišku (reg. Nr. R1-4811) pateiktus papildomus
dokumentus, reikalingus šilumos tiekimo licencijai išduoti, daro šias išvadas:
1. Bendrovė Komisijai pateikė įstatus, patvirtintus antspaudu ir vadovo parašu, įsipareigojimą
vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas, dokumentus, patvirtinančius Bendrovės finansinį ir vadybinį
pajėgumą, t. y. Taisyklėse ir Apraše numatytus dokumentus, reikalingus šilumos tiekimo licencijai
gauti.
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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. Bendrovei pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad Bendrovė priėmė jai UAB „Litesko“
perduotus Alytaus miesto šilumos ūkį sudarančius įrenginius ir šilumos perdavimo tinklus bei VĮ
Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, patvirtinančius, kad
šilumos ūkį sudarančius įrenginius ir šilumos perdavimo tinklus valdo Bendrovė, Bendrovės
technologinis pajėgumas bus pakankamas licencijuojamos veiklos sąlygoms vykdyti ir atitiks Aprašo
7 punkto nuostatas.
4. Vadovaujantis Aprašo 15 punktu Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip
pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti.
5. Įvertinus pateiktą informaciją apie Bendrovės darbuotojus šilumos tiekimo veiklai vykdyti
ir vadovaujantis Aprašo 32 punktu, Bendrovės vadybinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas
licencijuojamai veiklai vykdyti.
Pažymėtina, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 3
dalimi, asmenims, norintiems verstis šilumos tiekimo veikla, licencijos šiai veiklai išduodamos
vadovaujantis veiklos saugumo, patikimumo, efektyvumo ir nediskriminavimo principais. Remiantis
Taisyklių 33.1 papunkčiu, licencijos išduodamos vadovaujantis veiklos saugumo ir patikimumo
principais. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasis Taisyklių 7 punktu ir 9.1
papunkčiu, taip pat siekiant užtikrinti patikimą ir nenutrūkstamą šilumos tiekimą vartotojams, Skyrius
siūlo Komisijai pritarti pateiktam nutarimo projektui ir išduoti Bendrovei energetikos veiklos
licenciją bei įpareigoti Bendrovę per 3 darbo dienas nuo nutarimo įsigaliojimo pateikti dokumentus,
patvirtinančius, kad UAB „Litesko“ perdavė, o Bendrovė priėmė šilumos gamybos įrenginius ir
šilumos perdavimo tinklus, bei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų
banko išrašus, patvirtinančius, kad šilumos ūkį sudarančius įrenginius ir šilumos perdavimo tinklus
valdo Bendrovė.
PRIDEDAMA:
1. Bendrovės pateiktų dokumentų patikros lapas, 1 lapas;
2. Nutarimo „Dėl energetikos veiklos licencijos UAB „Alytaus šilumos tinklai“ išdavimo“
projektas, 3 lapai.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyresn. specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ atstovai, el. p. info@alytausst.lt;
2. Alytaus miesto savivaldybės atstovai, el. p. info@alytus.lt.

Oksana Statkevič

