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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo
metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d.
nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), 2019 m.
rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3E-351 „Dėl UAB „Petrašiūnų katilinė“ šilumos gamybos bazinės
kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“ nustatė UAB „Petrašiūnų katilinė“ (toliau – Bendrovė)
šilumos gamybos bazinę kainą (kainos dedamąsias) iki 2024 m. rugsėjo 30 d.
Bendrovė 2019 m. rugsėjo 22 d. elektroniniu paštu (registruota 2019 m. rugsėjo 23 d.
Nr. R1-9438) Tarybai pateikė Bendrovės direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 21 „Dėl
UAB „Petrašiūnų katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo“ (toliau – Įsakymas),
kuriuo nustatytos šilumos gamybos kainos dedamosios pirmiesiems galiojimo metams, kopiją.
Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius
(toliau – Skyrius) patikrino Bendrovės pateiktą Įsakymą bei įsitikino, kad juo nustatytos šilumos
gamybos kainos dedamosios pirmiesiems galiojimo metams atitinka Tarybos nustatytą bazinę kainą
(kainos dedamąsias).
Vadovaudamasis Įstatymu ir Metodika, Skyrius siūlo Tarybai konstatuoti, kad Įsakymu
šilumos gamybos kainos dedamosios nustatytos be pažeidimų.
PRIDEDAMA. Nutarimo „Dėl UAB „Petrašiūnų katilinė“ šilumos gamybos kainos
dedamųjų“ projektas, 1 lapas.

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Petrašiūnų katilinė“ atstovai;
2. AB „Kauno energija“ atstovai.

Vilija Janickienė

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ“ ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ
2019 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi,
Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, atsižvelgdama į
UAB „Petrašiūnų katilinė“ (toliau – Bendrovė) direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymą Nr. 21
„Dėl UAB „Petrašiūnų katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos
gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2019 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl UAB „Petrašiūnų
katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų“, Taryba n u t a r i a:
Konstatuoti, kad Bendrovės 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 21 „Dėl UAB „Petrašiūnų
katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo“ šilumos gamybos kainos dedamosios
pirmiesiems metams nustatytos be pažeidimų.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g.
25C-1, Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL UAB „PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ“ ŠILUMOS GAMYBOS
KAINOS DEDAMŲJŲ

Dokumento registracijos data ir numeris

2019-10-07 Nr. O5E-467

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vilija Janickienė, Vyr. specialistė, Šilumos gamintojų ir
konkurencijos skyrius

Sertifikatas išduotas

VILIJA JANICKIENĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2019-10-07 09:01:22 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2019-10-07 09:01:48 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-07-22 11:06:06 – 2022-07-21 11:06:06

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,į.k.188706554
LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26
14:15:33

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.10
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-10-07
09:33:00)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2019-10-07 09:33:00 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

