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1. Bendrosios nuostatos
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba1 (toliau – Taryba), 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 ir
dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius įmonės duomenis.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2004 m. sausio 22 d.
nutarimu Nr. O3-9 „Dėl šilumos tiekimo licencijos akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“ pagal
pateiktą akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) prašymą išdavė Bendrovei
Šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-172 (toliau – Licencija).
Bendrovė 2019 m. rugsėjo 9 d. raštu (reg. Nr. R1-8924) „Prašymas išduoti, pakeisti,
patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos
galiojimo sustabdymą“ pateikė Tarybai prašymą (toliau – Prašymas) patikslinti Tarybos išduotą
Licenciją, nes pasikeitė Bendrovės teisinė forma. Kartu su Prašymu Bendrovė pateikė Tarybai
dokumentus, reikiamus Licencijai patikslinti. Bendrovė 2019 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. 6-246 „Dėl
šilumos tiekimo licencijos keitimo“ pateikė papildomus dokumentus Licencijai patikslinti.

Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių
pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Komisijos bei
numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat
Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019 m.
kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“
pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis
Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamus
reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos
inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.
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Licencija pakeista Komisijos 2012 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. O3-400 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos
tinklai“ šilumos tiekimo licencijos pakeitimo“.
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Remiantis Bendrovės pateikta informacija, Bendrovė vykdo šilumos tiekimo veiklą Jonavos
rajono savivaldybėje – Jonavos miesto, Ruklos miestelio, Kuigalių ir Šilų kaimų teritorijose.
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;
2. Neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės
biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių 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

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reorganizavus SP AB „Lietuvos energija“,
1997 m. rugpjūčio 19 d. buvo įsteigta specialios paskirties akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“.
2003 metais specialios paskirties akcinės bendrovės statusas buvo pakeistas į akcinės bendrovės statusą.
Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 1TS-122 „Dėl sutikimo
pertvarkyti akcinę bendrovę „Jonavos šilumos tinklai“ Bendrovė pertvarkyta į uždarąją akcinę
bendrovę. Vienintelis Bendrovės akcininkas, kuriam priklauso 100 proc. akcijų, yra Jonavos rajono
savivaldybė.
Vadovaudamasi Licencijavimo taisyklių 17.1 papunkčiu, Bendrovė Tarybai pateikė Registrų
centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, patvirtinančius šilumos gamybos
įrenginių ir perdavimo tinklų teisėtą valdymą.
3. Mokestinių nepriemokų LR ir savivaldybių biudžetams tikrinimas
Vadovaudamasi Taisyklių 17.2 papunkčiu, Bendrovė Tarybai pateikė Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. rugpjūčio 21 d. pažymą
Nr. RESP-11627 apie atsiskaitymą su valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.
Remiantis minėtu dokumentu, 2019 m. rugpjūčio 21 d. duomenimis, Bendrovė buvo neskolinga
valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams.
Remiantis Bendrovės pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus
2019 m. rugpjūčio 22 d. pažyma Nr. KA_PZ1_2137 apie įsipareigojimų Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžetui įvykdymą, Bendrovė 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsipareigojimus Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įvykdžiusi.
4. Technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimas
Bendrovės technologinis, finansinis ir vadybinis pajėgumas įvertintas 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.
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.
Bendrovės valdomi ir šilumos tiekimo veikloje naudojami energetikos įrenginiai pateikti
1 lentelėje.
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1 lentelė. Bendrovės valdomi energetikos įrenginiai
EksploataviReguliuojaĮrenginių
mas ir
Buvimo vieta
mos veiklos
disponuojama
priežiūra
teritorija
galia
Jonavos miesto rajoninė katilinė (Klaipėdos g. 8, Jonava, LT- 55169)
Katilas Nr. 1
Nuosavybės Bendrovė
Klaipėdos g. 8 Jonavos
3,4 MW
GX 3000, ICI
teisė
miestas
CALDAIE (GK*)
Katilas Nr. 2 UTNuosavybės Bendrovė
Klaipėdos g. 8 Jonavos
10,0 MW
L50, LOOS
teisė
miestas
0,52 X 2
INTERN. (VŠK*);
Kondensacinis
ekonomaizeris
Totaleco 56 (2 vnt.)
Katilas Nr. 3
Nuosavybės Bendrovė
Klaipėdos g. 8 Jonavos
4,8 MW
DKVR 6.5/13 (GK)
teisė
miestas
Katilas Nr. 5
Nuosavybės Bendrovė
Klaipėdos g. 8 Jonavos
35,0 MW
PTVM-30M (VŠK)
teisė
miestas
Katilas Nr. 6 HWK Nuosavybės Bendrovė
Klaipėdos g. 8 Jonavos
18,0 MW
18000 (VŠK);
teisė
miestas
1,832 MW
Kondensacinis
ekonomaizeris
Kogeneracinių
Nuosavybės Bendrovė
Klaipėdos g. 8 Jonavos
0,046 MW;
jėgainių
teisė
miestas
0,226 MW
kompleksas (vidaus
degimo variklis)
Jonavos miesto rajoninė katilinė (Ukmergės g. 11, Jonava, LT- 55101)
Katilas Nr. 1 WEE
Nuosavybės Bendrovė
Ukmergės g.
Jonavos
2,8 MW
CHIEFTAIN
teisė
11
miestas
0,127 MW
(Cochran) (GK);
Nekondensacinis
ekonomaizeris
(vamzdelinis)
Katilas Nr. 2
Nuosavybės Bendrovė
Ukmergės g.
Jonavos
8,5 MW
DKVR 10/13 (GK)
teisė
11
miestas
Katilas BK1 VHB
Nuosavybės Bendrovė
Ukmergės g.
Jonavos
10,0 MW
10000 (VŠK);
teisė
11
miestas
5,0 MW
Kondensacinis
ekonomaizeris
Katilas BK2 VHB
Nuosavybės Bendrovė
Ukmergės g.
Jonavos
5,0 MW
5000 (VŠK)
teisė
11
miestas
Katilas BK3 VHB
Nuosavybės Bendrovė
Ukmergės g.
Jonavos
5,0 MW
5000 (VŠK)
teisė
11
miestas
Geležinkelio ruožo katilinė (Šilų g. 9, Jonava, LT-55101)
Katilas Nr. 1 BAR
Nuosavybės Bendrovė
Šilų g. 9
Jonavos
0,330 MW
330 (VŠK)
teisė
miestas
Katilas Nr. 2 BAR
Nuosavybės Bendrovė
Šilų g. 9
Jonavos
0,275 MW
275 (VŠK)
teisė
miestas
Miškų ūkio gyvenvietės (MŪG) buitinės automatizuotos katilinės (Miškininkų g. Jonava, LT-55110)
Katilas Nr. 1
Nuosavybės Bendrovė
Miškininkų g. Jonavos
0,068 MW
SEVEN SEL
teisė
3
miestas
(VŠK)
Katilas Nr. 2
Nuosavybės Bendrovė
Miškininkų g. Jonavos
0,068 MW
PEGASUS F2
teisė
3
miestas
N682S (VŠK)
Ūkio subjekto
valdomi įrenginiai

Valdymo
forma
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Katilas Nr. 3
TAURUS 85EL
(VŠK)
Katilas Nr. 4
TAURUS 85EL
(VŠK)
Katilas Nr. 5
SEVEN SEL
(VŠK)
Katilas Nr. 6
SEVEN SEL
(VŠK)
Katilas Nr. 7
TAURUS 85EL
(VŠK)
Katilas Nr. 8
TAURUS 85EL
(VŠK)

Nuosavybės
teisė

Bendrovė

Miškininkų g.
9

Jonavos
miestas

0,085 MW

Nuosavybės
teisė

Bendrovė

Miškininkų g.
9

Jonavos
miestas

0,085 MW

Nuosavybės
teisė

Bendrovė

Miškininkų g.
11

Jonavos
miestas

0,068 MW

Nuosavybės
teisė

Bendrovė

Miškininkų g.
11

Jonavos
miestas

0,068 MW

Nuosavybės
teisė

Bendrovė

Miškininkų g.
10

Jonavos
miestas

0,085 MW

Nuosavybės
teisė

Bendrovė

Miškininkų g.
10

Jonavos
miestas

0,085 MW

Ruklos katilinė (Ruklos mstl. Ruklos sen., Jonavos raj. LT-55285)
Katilas Nr. 1 RTQ
Nuosavybės
Bendrovė
Ruklio g. 6
Ruklos mstl.
700 kW (VŠK)
teisė
Jonavos raj.
Katilas Nr. 2 BIASI Nuosavybės
Bendrovė
Ruklio g. 6
Ruklos mstl.
RCH 2300 (VŠK)
teisė
Jonavos raj.
Katilas Nr. 3 BIASI Nuosavybės
Bendrovė
Ruklio g. 6
Ruklos mstl.
RCH 2000 (VŠK)
teisė
Jonavos raj.
Katilas Nr. 4 E1Nuosavybės
Bendrovė
Ruklio g. 6
Ruklos mstl.
0.95-3 (VŠK)
teisė
Jonavos raj.
Katilas Nr. 5 E1Nuosavybės
Bendrovė
Ruklio g. 6
Ruklos mstl.
0.95-3 (VŠK)
teisė
Jonavos raj.
Katilas Nr. 6 E1Nuosavybės
Bendrovė
Ruklio g. 6
Ruklos mstl.
0.95-3 (VŠK)
teisė
Jonavos raj.
Katilas Nr. 7 E1Nuosavybės
Bendrovė
Ruklio g. 6
Ruklos mstl.
0.95-3 (VŠK)
teisė
Jonavos raj.
Kuigalių katilinė (Kuigalių k. Žeimių sen., Jonavos raj. LT-55365)
Katilas Nr. 1
Nuosavybės
Bendrovė
Barupės g. 10
Kuigalių k.
GREENTECH-200 teise
Jonavos raj.
(VŠK)
Katilas Nr. 2
Nuosavybės
Bendrovė
Barupės g. 10
Kuigalių k.
GREENTECH-200 teise
Jonavos raj.
(VŠK)
Katilas Nr. 3 AKU- Nuosavybės
Bendrovė
Barupės g. 10
Kuigalių k.
340 (VŠK)
teise
Jonavos raj.
Šilų kaimo katilinė (Šilų k. Šilų sen., Jonavos raj. LT-55463)
Katilas Nr. 1
Panaudos
Bendrovė
Lokio g. 5
Šilų k.
VITODENS200-W teise
Jonavos raj.
(VŠK)
Katilas Nr. 1
Panaudos
Bendrovė
Lokio g. 5
Šilų k.
VITODENS200-W teise
Jonavos raj.
(VŠK)
VISO

0,7 MW
2,33 MW
1,86 MW
0,7 MW
0,7 MW
0,7 MW
0,7 MW

0,15 MW

0,15 MW

0,34 MW

0,045 MW

0,045 MW

120,41 MW

Bendrovė turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
2004 m. spalio 13 d. išduotą atestatą Nr. T-0265 eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas. Atestato
galiojimo terminas 2021 m. liepos 18 d.
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Bendrovė atitinka Aprašo 7 punkte nustatytas
licencijuojamai veiklai vykdyti būtinas sąlygas, todėl Bendrovės technologinis pajėgumas 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.
Bendrovės 2018 m. finansinio pajėgumo vertinimas pateiktas Komisijos Šilumos ir vandens
departamento Ekonominės analizės skyriaus 2019 m. birželio 11 d. pažymoje Nr. O5E-166 „Dėl
normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės nustatymo šilumos ūkio sektoriuje ir
reguliuojamų šilumos ūkio sektoriaus įmonių 2018 metų finansinio pajėgumo įvertinimo“. Bendrovės
2018 m. bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (2,75) yra didesnis už šilumos ūkio sektoriaus
normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę (1,64), nustatytą Komisijos 2019 m.
birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-214 „Dėl 2018 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio
žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“.
Vadovaujantis Aprašo 15.2 papunkčiu ir atsižvelgiant į Komisijos 2019 m. birželio 27 d.
nutarimą Nr. O3-215 „Dėl šilumos ūkio sektoriaus subjektų 2018 metų finansinio pajėgumo
įvertinimo“, Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas. Bendrovės įstatinio
kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus (nuosavas kapitalas yra didesnis
1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio).
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 Taryba, 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. rugsėjo 12 d. raštu Nr. 6-246 „Dėl šilumos tiekimo licencijos keitimo“
Tarybai 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 Atitinkamos veiklos
veiklos
apskaitos
vykdymas
tvarkymas
Funkcijas
atliekantis
padalinys/skyrius
Darbuotojų
skaičius
Kontaktiniai
duomenys (tel.
nr., el. paštas)

Katilinių
tarnyba,
eksploatacinė
tarnyba
46
Vygantas
Žentelis
8 346 9175,
v.zentelis@jonavosst.lt

Vartotojų
informavimas ir
konsultavimas

Skundų dėl
atitinkamos veiklos
sąlygų nagrinėjimas

Abonentinė
tarnyba

Abonentinė
tarnyba

Abonentinė
Tarnyba

5

5

5

Vaiva Dubrindienė Vaiva Dubrindienė Vaiva Dubrindienė
8 349 77128,
8 349 77128,
8 349 77128,
v.dubrindiene@jonavosst.lt v.dubrindiene@jonavosst.lt v.dubrindiene@jonavosst.lt
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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 siūlymai
Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyrius (toliau –
Skyrius), įvertinęs pateiktus dokumentus ir juose esančią informaciją, daro šias išvadas:
1. Bendrovė Tarybai 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.
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.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Taisyklių 7 ir 23 punktais bei 9.1 papunkčiu, Skyrius siūlo Tarybai
pritarti pateiktam nutarimo projektui ir pakeisti Bendrovės energetikos veiklos licenciją.
PRIDEDAMA:
1. Bendrovės pateiktų dokumentų patikros lapas.
2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. sausio
22 d. nutarimu Nr. O3-9 „Dėl šilumos tiekimo licencijos akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“
išduotos energetikos veiklos licencijos pakeitimo“ projektas, 3 lapai.
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Į posėdį kviečiami:
1. Uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ atstovai, (el. p. info@jonavosst.lt);
2. Jonavos rajono savivaldybės atstovai, (el. p. administracija@jonava.lt).

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2004 M.
SAUSIO 22 D. NUTARIMU NR. O3-9 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS AKCINEI
BENDROVEI „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ IŠDUOTOS ENERGETIKOS VEIKLOS
LICENCIJOS PAKEITIMO
2019 m.

Nr. O3EVilnius

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“, 7 ir 23 punktais bei
9.1 papunkčiu, įvertinusi uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2019 m. rugsėjo
9 d. raštu (reg. Nr. R1-8924) „Prašymas išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos
dublikatą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą“ pateiktą
prašymą, 2019 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. 6-246 „Dėl šilumos tiekimo licencijos keitimo“ pateiktus
papildomus dokumentus ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir
vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2019 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. O3-9 „Dėl
šilumos tiekimo licencijos akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“ išduotos energetikos veiklos
licencijos pakeitimo“ Taryba n u t a r i a:
Pakeisti šilumos tiekimo licenciją Nr. L4–ŠT–17, išduotą Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2004 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. O3-9 „Dėl šilumos tiekimo licencijos akcinei
bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“, ir išdėstyti ją nauja redakcija.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
veiklą.
Išdavimo data – 2004-03-18
ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJA
Komisijos pirmininkas

Nr. L4–ŠT–17

A. V.
Vadovaujantis 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“ 7 ir 23 punktais bei 9.1 papunkčiu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2004 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. O3-9, Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2010 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. O3-32, Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. O3-400 ir Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos 2019 m.
d. nutarimu Nr. O3E- ,

uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos šilumos tinklai“
(įmonės kodas – 156737189, buveinės adresas – Klaipėdos g. 8, LT-55169 Jonava)

(toliau – Licencijos turėtojas) išduota Energetikos veiklos licencija (toliau – Licencija),
suteikia teisę verstis šilumos tiekimo veikla teritorijoje, nurodytoje Licencijos priede.
Licencijos priedas yra neatskiriama šios Licencijos dalis.
Licencijos turėtojas privalo laikytis Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių
licencijuojamą energetikos veiklą.
Išdavimo data – 2004-01-22

Tarybos pirmininkas
A. V.

Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
_________________________________

Energetikos veiklos licencijos
Nr. L4–ŠT–17 priedas

TERITORIJA, KURIOJE VYKDOMA LICENCIJUOJAMA VEIKLA
1. Šis dokumentas nustato Energetikos veiklos licencijos Nr. L4–ŠT–17
(toliau – Licencija), išduotos uždarajai akcinei bendrovei ,,Jonavos šilumos tinklai“, įmonės
kodas – 156737189, buveinės adresas – Klaipėdos g. 8, LT-55169 Jonava
(toliau – Licencijos turėtojas), teritoriją, kurioje vykdoma šilumos tiekimo veikla.
2. Licencijos turėtojas vykdo šilumos tiekimo veiklą Jonavos rajono savivaldybėje –
Jonavos miesto, Ruklos miestelio, Kuigalių ir Šilų kaimų teritorijose, išskyrus kitose
Jonavos rajono savivaldybės ar Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotose
licencijose apibrėžtas teritorijas.

Tarybos pirmininkas
A. V.

Patikros lapas

UAB "JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI" pateikti dokumentai energetikos veiklos licencijai
pakeisti
Įmonės pavadinimas
Adresas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI"
Klaipėdos g. 8, LT-55169 Jonava

El. paštas
Telefonai
Kontaktiniai asmenys

Prašymo registravimas
Prašymo
Registravimo

Pateikti dokumentai

info@jonavosst.lt
Tel./faks. +370 349 77 120
Direktorius Alfredas Sadzevičius

Data

Numeris

2019-09-05
2019-09-09

R1-8924

Data

pateikta/nepateikta

Prašymas pakeisti, patikslinti licenciją

2019-09-09

pateikta

LR Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas

2019-09-09

pateikta

Įmonės įstatų kopija

2019-09-09

pateikta

Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas

2019-09-09

pateikta

Įstaigos įstatų kopija

2019-09-09

pateikta

Atestato verstis šilumos įrenginių eksploatavimu / eksploatuoti
šilumos įrenginius ir turbinas kopija

2019-09-09

pateikta

Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų
nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai
Nekilnuojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai)

2019-09-09

pateikta

2019-09-09

pateikta

2019-09-09

pateikta

2019-09-09

pateikta

Įmonės 2 metų (2017 m. ir 2018 m.) atlikto veiklos audito išvados ir
finansinių ataskaitų kopijos

2019-09-09

pateikta

Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo
įvertinimo tvarkos aprašo 1 ir 7 priedai

2019-09-12

pateikta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos respublikos finansų
ministerijos pažyma apie atsiskaitymą su Valstybės ir/ar
savivaldybių biudžetais, pinigų fondais
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus
pažymą apie įsipareigojimų Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetui įvykdymą
Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas
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