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Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2020 m. gegužės 28 d.
viešame posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ (toliau –
Bendrovė) šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo. Taryba 2020 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr.
O3E-449 „Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ (toliau
– Nutarimas) konstatavo, kad Šalčininkų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2019
m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-22 „Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos
dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“ Bendrovei
šilumos kainų dedamosios nustatytos nesilaikant 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), 74.8 papunkčio ir 76 punkto nuostatų.
Taryba Nutarime rekomendavo, vadovaujantis Metodikos 74.3 ir 74.4 papunkčiais, įvertinti
ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį ir investicijų grąžos pokytį dėl
2016-2018 m. įvykdytų investicinių projektų ir, vadovaujantis Komisijos 2009 m. liepos 8 d.
nutarimo Nr. O3-96 2.73 papunkčiu ir Metodikos 74.12 papunkčiu, įvertinti darbo užmokesčio
sąnaudų ir privalomojo socialinio draudimo įmokų sąnaudų pokytį.
Nutarime taip pat nurodyta, kad Savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus
Nutarime nurodytų pažeidimų, Taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
(toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 9 dalimi, įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainų
dedamąsias.
Bendrovė 2020 m. birželio 29 d. el. laišku (reg. Nr. R1-8720) pateikė Tarybai Savivaldybės
tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. T-416 „Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos
kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“
(toliau – Sprendimas), kuriuo nustatytos šilumos kainų dedamosios antriesiems šilumos bazinės
kainos galiojimo metams.
Pažymėtina, kad Savivaldybės tarybos Sprendimu nustatytos šilumos kainų dedamosios
antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams atitinka Tarybos Šilumos ir vandens
departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus (toliau – Skyrius) skaičiavimus.
Skyrius, vadovaudamasis Įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi ir Metodikos 82.2.4.1 papunkčiu,
siūlo Tarybai pritarti pateiktam nutarimo projektui ir konstatuoti, kad Savivaldybės tarybos
Sprendimu Bendrovei šilumos kainų dedamosios nustatytos be pažeidimų.
PRIDEDAMA. Nutarimo „Dėl UAB ,,Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų
perskaičiavimo“ projektas, 1 lapas.
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Į posėdį kviečiami:
1. Šalčininkų rajono savivaldybės atstovai;
2. UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ atstovai.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi,
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“,
82.2.4.1 papunkčiu, atsižvelgdama į Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d.
sprendimą Nr. T-416 „Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo
antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“ ir Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų
skyriaus 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E„Dėl UAB „ Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos
kainų dedamųjų perskaičiavimo“, Taryba n u t a r i a:
Konstatuoti, kad Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimu
Nr. T-416 UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamosios nustatytos be pažeidimų.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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