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2019 m.

d. Nr. O5EVilnius

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 6 dalimi, 2019 m. lapkričio
15 d. nutarimu Nr. O3E-727 „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų
nustatymo“ (toliau – Nutarimas) nustatė UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė)
šilumos bazinės kainos dedamąsias.
Įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 punkte ir Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96
„Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), 82.1.4 papunktyje įtvirtinta prievolė
savivaldybių taryboms, vadovaujantis Tarybos nustatytomis šilumos bazinės kainos dedamosiomis,
ne vėliau kaip per 30 dienų nustatyti šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos
galiojimo metams.
Plungės rajono savivaldybės taryba 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T1-299 „Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų
nustatymo“, nustatė Bendrovei šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos
dedamųjų galiojimo metams. Šiuo sprendimu nustatytos kainos dedamosios atitinka Tarybos
Nutarimu nustatytas šilumos bazinės kainos dedamąsias.
Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyrius (toliau – Skyrius),
vadovaudamasis Įstatymu ir Metodika, siūlo Tarybai pritarti Skyriaus pateiktam nutarimo „Dėl
UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ projektui.
PRIDEDAMA. Nutarimo „Dėl UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų
nustatymo“ projektas, 1 lapas.

Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Plungės šilumos tinklai“ atstovai, el. p. (info@plungessiluma.lt);
2. Plungės rajono savivaldybės atstovai, , el. p. (savivaldybe@plunge.lt).

Eglė Goculenko

Projektas
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies
1 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainos nustatymo metodikos“,
atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens
departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus 2019 m.
d. pažymą Nr. O5E„Dėl
UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų“, Taryba n u t a r i a:
Konstatuoti, kad Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu
Nr. T1-299 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos
dedamųjų nustatymo“ šilumos kainos dedamosios nustatytos be pažeidimų.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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