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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL 2016 METAIS UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“ IŠ UAB „LITESKO“
PERIMTO TURTO
2019 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir
Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m.
liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m.
birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo
Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, įvertinusi
UAB „Palangos šilumos tinklai“ 2018 m. kovo 7 d. raštą Nr. SD-18-185 „Dėl investicijų derinimo“,
2019 m. balandžio 16 d. raštą Nr. SD-19-192 „Dėl UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos bazinės
kainos dedamųjų projekto“, 2019 m. birželio 20 d. el. laišką (reg. Nr. R1-5592), 2019 m. birželio
27 d. raštą Nr. SD19-364 „Dėl 2000-12-27 d. sutarties Nr. K-1“, 2019 m. liepos 3 d. el. laišką
(reg. Nr. R1-6612), 2019 m. liepos 9 d. el. laišką (reg. Nr. R1-6692), 2019 m. liepos 10 d. el. laišką
(reg. Nr. R1-6727), 2019 m. rugpjūčio 14 d. raštą Nr. SD19-0443 „Dėl papildomos informacijos
pateikimo“, 2019 m. rugpjūčio 26 d. el. laišką (reg. Nr. R1-8466), 2019 m. rugsėjo 4 d. el. laišką
(reg. Nr. R1-8754), 2019 m. rugsėjo 6 d. el. laišką (reg. Nr. R1-8845), 2019 m. rugsėjo 11 d. el.
laišką (reg. Nr. R1-9067), 2019 m. rugsėjo 13 d. el. laišką (reg. Nr. R1-9359), Palangos miesto
savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T2-335 „Dėl 2001–2010 m. investicijų
įskaitymo pagal 2000 m. gruodžio 27 d. SP UAB ,,Palangos šilumos tinklai“ šilumos ūkio
modernizavimo ir renovacijos sutartį Nr. 1-K“, 2014 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. T2-75 „Dėl
2011–2012 m. investicijų įskaitymo pagal 2000 m. gruodžio 27 d. SP UAB ,,Palangos šilumos
tinklai“ šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartį Nr. 1-K“ bei atsižvelgdama į Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų
ir investicijų skyriaus 2019 m. spalio 3 d. pažymą Nr. O5E-461 „Dėl UAB „Palangos šilumos
tinklai“
2010−2019 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti 2016 m. UAB „Palangos šilumos tinklai“ iš UAB „Litesko perimtą“ turtą:
Turto
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

UAB „Litesko“ investicijų, kuriomis buvo sukurtas UAB „Palangos šilumos tinklai“
2016 metais perduotas turtas, pavadinimas
Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir sumontavimas
Ilgalaikio turto įsigijimas (turto kurio vertė nesiekia 3 tūkst. Eur)
Kompiuterinė ir programinė įranga
Šilumos trasų rekonstrukcija
Investicijos į kitą ilgalaikį turtą

Turto vertė, Eur
0
0
0
0
0

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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