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2020 m. gegužės d. Nr. O5EVilnius
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), 2020 m.
balandžio 4 d. nutarimu Nr. O3E-344 „Dėl UAB „Kirtimų katilinė“ šilumos gamybos bazinės
kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“ nustatė UAB „Kirtimų katilinė“ (toliau – Bendrovė) šilumos
gamybos bazinę kainą (kainos dedamąsias) iki 2023 m. balandžio 30 d.
Bendrovė 2020 m. gegužės 19 d. el. paštu (reg. Nr. R1-7084) Tarybai pateikė Bendrovės
direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. 1-2020.05.20 „Dėl Vilniaus katilinės šilumos
gamybos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams“
(toliau – Įsakymas), kuriuo nustatytos šilumos gamybos kainos dedamosios pirmiesiems galiojimo
metams.
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 „Kirtimų katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų“
projektas, 1 lapas.
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Kirtimų katilinė“ atstovai;
2. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovai.
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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 „Kirtimų katilinė“ (toliau ‒ Bendrovė) 2020 m. gegužės 19 d. el. paštu (reg. Nr. R1-7084)
Tarybai pateiktą Bendrovės direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. 1-2020.05.20 „Dėl
Vilniaus katilinės šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos
galiojimo metams“ ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir
vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2020 m. gegužės d. pažymą
Nr. O5E- „Dėl UAB „Kirtimų katilinė“ šilumos gamybos kainos dedamųjų“, Taryba n u t a r i a:
Konstatuoti, kad Bendrovės direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1-2020.05.20
„Dėl Vilniaus katilinės šilumos gamybos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos
galiojimo metams“ šilumos gamybos kainos dedamosios pirmiesiems metams nustatytos be
pažeidimų.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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