VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M.
LAPKRIČIO 18 D. NUTARIMU NR. O3-89 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS
UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ IŠDUOTOS
ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJOS PAKEITIMO
2020 m. balandžio 9 d. Nr. O3E-299
Vilnius
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, atsižvelgdama į UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 2020 m. vasario
19 d. raštu Nr. SD-91 „Prašymas išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą,
sustabdyti licencijos galiojimą, pratęsti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą,
panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą“ pateiktą prašymą, 2020 m. kovo 5 d. raštu Nr. SD-130
„Dėl šilumos tiekimo licencijos“ pateiktus papildomus dokumentus ir Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir
investicijų skyriaus 2020 m. balandžio 2 d. pažymą Nr. O5E-229 „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-89 „Dėl šilumos tiekimo
licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių šilumos tinklai“ išduotos energetikos veiklos
licencijos pakeitimo“ Taryba n u t a r i a:
Pakeisti šilumos tiekimo licenciją Nr. L4–ŠT–3, išduotą Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-89 „Dėl šilumos tiekimo licencijos
uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių šilumos tinklai“ (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJA

Nr. L4–ŠT–3
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 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-89 ir Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. O3E-299,

uždarajai akcinei bendrovei
„Mažeikių šilumos tinklai“
(įmonės kodas – 166901968, adresas – Montuotojų g. 10, LT-89101 Mažeikiai)

(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 – 2003-11-18
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Energetikos veiklos licencijos
Nr. L4–ŠT–3 priedas

TERITORIJA, KURIOJE VYKDOMA LICENCIJUOJAMA VEIKLA
1. Šis dokumentas nustato Energetikos veiklos licencijos Nr. L4–ŠT–3
(toliau – Licencija), išduotos uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių šilumos tinklai“,
įmonės kodas – 166901968, buveinės adresas – Montuotojų g. 10, Mažeikiai, (toliau –
Licencijos turėtojas), teritoriją, kurioje vykdoma šilumos tiekimo veikla.
2. Licencijos turėtojas vykdo šilumos tiekimo veiklą Mažeikių rajono savivaldybėje –
Mažeikių miesto ir Viekšnių miesto teritorijose, išskyrus kitas Mažeikių rajono
savivaldybės ar Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotose licencijose
apibrėžtas teritorijas.
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