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Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprašymo turinys
Šilumos tiekimo veiklos licencijos
išdavimas (tiekiantiems mažiau kaip
10 GWh šilumos per metus).
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2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas Asmuo, norintis gauti licenciją,
pateikia Savivaldybės administracijai
nustatytosios formos prašymą ir
dokumentus.
Administracinės paslaugos teikėjas
patikrina prašymą bei pateiktus
dokumentus, parengia teisės akto
projektą dėl licencijos išdavimo.
Savivaldybės
administracijos
direktorius priima sprendimą išduoti
licenciją, pasirašo licencijos originale.
Administracinės paslaugos teikėjas
išduoda licencijos originalą.
Teisės aktai, reguliuojantys
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
administracinės paslaugos teikimą
įstatymas (žr. „Galiojanti suvestinė
redakcija“).
Šilumos
tiekimo
licencijavimo
taisyklės (žr. „Galiojanti suvestinė
redakcija“)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
Asmuo, norintis gauti licenciją,
pateikti asmuo
pateikia
licencijas
išduodančiai
institucijai
nustatytosios
formos
prašymą.

4.

5.

Prašyme turi būti nurodyti asmens,
siekiančio gauti licenciją, duomenys:
fizinio asmens – vardas, pavardė,
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys
asmens kodas, jeigu jis yra, adresas,
telefono numeris, elektroninio pašto
adresas; juridinio asmens – įmonės
pavadinimas, teisinė forma, kodas,
buveinės adresas, telefono ir fakso
numeriai, taip pat nurodoma veiklos,
kuria verstis prašoma licencijos,
pavadinimas,
numatoma
licencijuojamos veiklos teritorija.
Asmuo prašyme nurodo numatomą
licencijuojamos veiklos teritoriją, kuri
nurodoma pridedamuose masteliniuose
planuose ir (ar) kitokiu būdu,
leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos
gamybos įrenginių ir (ar) šilumos
perdavimo tinklų ribas.
Prie prašymo turi būti pridėti:
asmens – įmonės – įstatų ar kito
juos atitinkančio steigimo dokumento
kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu,
jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo
parašu;
įsipareigojimas
vykdyti
licencijuojamos veiklos sąlygas;
su veikla šilumos ūkio sektoriuje
susijusių asmens turimų licencijų ir
teisės aktuose nustatytų leidimų
sąrašas;
šilumos gamybos įrenginių ir (ar)
šilumos perdavimo tinklų nuosavybės
teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys
dokumentai;
juridinio asmens pastarųjų 2 metų
(jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau
negu 2 metus, – pastarųjų metų)
veiklos audito ataskaita ir balansas (šis
reikalavimas netaikomas įmonėms,
kurios iki prašymo padavimo veiklos
nevykdė).
Prie prašymo asmuo turi pridėti
Valstybinės energetikos inspekcijos
prie Energetikos ministerijos išduotų
atestatų verstis šilumos įrenginių
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Aprašymo turinys
eksploatavimu (priežiūra) kopijas,
patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo
privalo jį turėti.
Nustatyti, ar asmuo, norintis įsigyti
licenciją:
turi nuosavybės teise ar teisėtai
valdo šilumos gamybos įrenginius ir
(ar) šilumos perdavimo tinklus;
neturi mokestinės nepriemokos
Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžetui, savivaldybės biudžetui ar
fondams,
į
kuriuos
mokamus
mokesčius administruoja Valstybinė
mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus,
kai įmonei mokesčių, delspinigių,
baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka arba dėl šių mokesčių,
delspinigių, baudų vyksta mokestinis
ginčas), nėra skolingas Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžetui;
turi pakankamai technologinių,
vadybinių ir finansinių pajėgumų,
leidžiančių vykdyti licencijuojamos
veiklos sąlygas.
Patikrina
valstybės
rinkliavos
sumokėjimo faktą.
Daina Kolomakienė,
Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vyriausioji specialistė;
tel. (8 450) 43 144,
daina.kolomakiene@birzai.lt .
Zita Marcinkevičiūtė,
Strateginio planavimo ir turto valdymo
skyriaus vedėja;
tel. (8 450) 43 122,
zita.marcinkeviciute@birzai.lt .
Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių
dienų nuo visų tinkamai įformintų
dokumentų gavimo.
376 Eur valstybės rinkliava, mokama į
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
LR finansų ministerijos sąskaitą Nr.
LT24 7300 0101 1239 4300.
Įmokos kodas 53036.
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Eil.
Pavadinimas
Nr.
11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
12. Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

13.

Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

14.

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Aprašymo turinys
Nustatytosios formos prašymas
Paslaugą
galima
užsisakyti
elektroninėmis
priemonėmis,
naudojantis elektroninių valdžios vartų
portalu
https://www.epaslaugos.lt/portal/.
Administracinė paslauga galutinė.
Prašymai, teikiami elektroniniu būdu,
turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Aprašymas
užregistruojamas
Bendrajame
skyriuje
esančiame
Administracinių paslaugų aprašymų
registre.

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėja

Zita Marcinkevičiūtė

