TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS

DĖL TAURAGĖS RAJONO ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ LICENCIJAVIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2010 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1-1641
Tauragė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
(Žin., 2003, Nr. 51-2254) 30 straipsnio 2 dalimi, Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003,
Nr. 75-3481), 7 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Tauragės rajono šilumos tiekimo įmonių, tiekiančių per metus mažiau kaip
10 GWh šilumos, licencijavimo tvarkos aprašą (pridedama) .
2. Paskelbti šį sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir
įsigaliojimo tvarkos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
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TAURAGĖS RAJONO ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ, TIEKIANČIŲ PER METUS
MAŽIAU KAIP 10 GWh ŠILUMOS, LICENCIJAVIMO TVARKOS APRAŠAS
1. Šis šilumos tiekimo licencijavimo tvarkos aprašas (toliau tekste – tvarkos aprašas)
reglamentuoja šilumos tiekimo licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo
sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą šilumos tiekėjams, tiekiantiems per metus mažiau
kaip 10 GWh šilumos, licencijos turėtojo teises ir pareigas, licencijuojamos veiklos sąlygų
laikymosi priežiūrą Tauragės rajone.
2. Visa licencijų išdavimo tvarka ir šilumos tiekimo įmonių veikla atitinka Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio ir Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982, reikalavimus.
3. Šilumos tiekimo licencijas įmonėms, tiekiančioms per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos,
išduoda, jas pakeičia arba pateikia motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti ar pakeisti licencijas
Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Plėtros, investicijų ir turto valdymo
skyriaus teikimu.
4. Administracijos direktorius turi šias teises:
4.1. Išduoti arba pakeisti licenciją;
4.2. Atsisakyti išduoti arba pakeisti licenciją;
4.3. Sustabdyti licencijos galiojimą;
4.4. Panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;
4.5. Panaikinti licencijos galiojimą;
4.6. Gauti iš įmonių papildomus duomenis, kurių reikia jų prašymams leisti verstis
licencijuojama veikla išnagrinėti arba licencijuojamos veiklos ataskaitoms patikrinti;
4.7. Gauti iš įmonės veiklą prižiūrinčių valstybės institucijų papildomą informaciją apie
licencijuojamą veiklą;
4.8. Kitas teises, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai bei Tauragės

rajono

savivaldybės taryba.
5. Šilumos tiekimo įmonė, norinti gauti licenciją, Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui pateikia prašymą ir kitus dokumentus, nurodytus
Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse.
6. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyrius:

2
6.1. Teikia motyvuotus pasiūlymus Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui
išduoti ar pakeisti licencijas arba atsisakyti jas išduoti ar pakeisti;
6.2. Registruoja licencijas specialiame žurnale;
6.3. Kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų;
6.4. Nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;
6.5. Teikia informaciją apie licencijų išdavimą, pakeitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo
sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“ , valstybės įmonės Registrų centro Tauragės filialui bei kitiems suinteresuotiems
asmenims;
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