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VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO
2019 m. birželio 26 d. Nr. O5E-187
Vilnius
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2019 m.
gegužės 17 d. viešame posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“
(toliau – Bendrovė) šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo. Komisija 2019 m. gegužės 20 d.
nutarimu Nr. O3E-142 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“
(toliau – Nutarimas) konstatavo, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės
taryba) 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-194 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės
šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo
metams nustatymo“ Bendrovei šilumos kainų dedamosios nustatytos nesilaikant Šilumos kainų
nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos
kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), 74.1, 74.5, 74.8, 74.12 papunkčių ir 76 punkto.
Nutarime taip pat nurodyta, kad Savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nepašalinus
Nutarime nurodytų pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio
įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 9 dalimi, įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos
kainos dedamąsias.
Bendrovė 2019 m. birželio 25 d. raštu Nr. 1-321(1.7E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės
tarybos sprendimo“ informavo, kad Savivaldybės taryba nenustatė Bendrovei šilumos bazinės kainos
dedamųjų ketvirtiesiems bazinės kainos galiojimo metams.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų
ir investicijų skyrius, vadovaudamasis Įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi ir Metodika, siūlo Komisijai
pritarti pateiktam nutarimo projektui ir vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias
ketvirtiesiems bazinės kainos galiojimo metams.
PRIDEDAMA. Nutarimo „Dėl UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų
vienašališko nustatymo“ projektas, 1 lapas.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
Į posėdį kviečiami:
1. Šilalės rajono savivaldybės atstovai, el. p. info@silale.lt;
2. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovai, el. p. info@silalessilumostinklai.lt.
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