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SPRENDIMAS  TEIKTI  TVIRTINTI  JONIŠKIO MIESTO MELIORATORIŲ  ŠILUMOS
PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANĄ

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija gavo VĮ Valstybės žemės fondo raštą1, kuriuo
prašoma organizuoti  Joniškio  miesto  Melioratorių  katilinės  šilumos  perdavimo  tinklų  apsaugos
zonų teritorijų plano patvirtinimą.

Energetikos  ministerija,  vadovaudamasi  Elektros  tinklų,  magistralinių  dujotiekių  ir
naftotiekių  (produktotiekių),  skirstomųjų  dujotiekių,  šilumos  perdavimo  tinklų  apsaugos  zonų,
magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo2 (toliau
–  Aprašas)  nuostatomis,  išnagrinėjo  Joniškio  miesto  Melioratorių  katilinės  šilumos  perdavimo
tinklų apsaugos zonų teritorijų planą.

Informuojame,  kad,  vadovaujantis  Aprašo 14 punktu,  priimtas  sprendimas  teikti  tvirtinti
Joniškio miesto Melioratorių katilinės šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą.

Atsižvelgiant  į  tai,  prašome  imtis  tolimesnių  veiksmų,  numatytų  Apraše  iki  įsakymo
priėmimo.

Energetikos viceministrė         Inga Žilienė

Gintautas Danaitis, tel. +370 60247315, el. p. gintautas.danaitis@enmin.lt

1 VĮ Valstybės žemės fondo 2022 m. vasario 24 d. raštas Nr. S-1691 „Prašymas organizuoti plano tvirtinimą“.
2 Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo
dokumento  ar  žemės  valdos  projekto)  ir  tvirtinimo tvarkos  aprašas,  patvirtintas  Lietuvos  Respublikos  energetikos
ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339.

mailto:info@enmin.lt
http://enmin.lrv.lt/


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,
Gedimino pr. 38,  LT-01104, Vilnius, LT-01104
Vilnius, Lietuva (2022-03-01 16:55:51)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

SPRENDIMAS TEIKTI TVIRTINTI JONIŠKIO
MIESTO MELIORATORIŲ ŠILUMOS
PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ
TERITORIJŲ PLANĄ

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-03-01 Nr. 3-301

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Inga Žilienė, Viceministrė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-01 16:44:23 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-03-01 16:44:26 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-26 11:05:59–2024-01-26 11:05:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Sisteminis vartotojas, Specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-01 16:52:42 (GMT+02:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 11:23:13–2025-02-22 11:23:13

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų
vientisumas užtikrintas naudojant CN=Lietuvos
Respublikos energetikos ministerija, O="Lietuvos
Respublikos energetikos ministerija, į.k.302308327",
L=Vilnius, S=Lietuva, C=LT sertifikatą, sertifkatas
galioja 2022-02-23 11:23:13–2025-02-22 11:23:13

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.6.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-
03-01 16:55:51)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2022-03-01 16:55:51 atspausdino Gintautas Danaitis

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


