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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas)
32 straipsnio 9 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl
Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), išnagrinėjusi UAB „Utenos šilumos
tinklai“ (toliau – Bendrovė) 2018 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. SD(2.19)-410 „Dėl šilumos kainos
dedamųjų perskaičiavimo“ per Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą pateiktą šilumos
kainų dedamųjų perskaičiavimo projektą, įvertinusi 2019 m. gegužės 28 d. raštu Nr. (2.19) SD-184
„Dėl šilumos kainos perskaičiavimo projekto“ pateiktus papildomus duomenis bei atsižvelgdama į
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-315 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės
kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ (toliau – Sprendimas) ir Komisijos Šilumos ir
vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2019 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl
UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos
dedamųjų nustatymo“, Komisija n u t a r i a:
Konstatuoti, kad:
1. Utenos rajono savivaldybės tarybos Sprendimu Bendrovei šilumos kainos dedamosios
nustatytos nesilaikant:
1.1. Metodikos 74.4 papunkčio, numatančio, kaip kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama
atsižvelgiant į 74.4 investicijų grąžos pokytį, išplaukiantį iš ūkio subjekto įvykdytų investicinių
projektų pobūdžio.
1.2. Metodikos 74.5 papunkčio, numatančio, kaip kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama
atsižvelgiant į investicijų grąžos pokytį (dėl skolinto kapitalo kainos Rd pokyčio).
1.3. Metodikos 76 punkto, numatančio, kaip įvertinama šilumos vieneto kainoje įskaitytų kuro
sąnaudų dydžio neatitiktis per atitinkamą laikotarpį ūkio subjekto apribotoms faktiškai patirtoms kuro
sąnaudoms.
2. Utenos rajono savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nutarime nurodytų
pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi, įgyja teisę vienašališkai
nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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