KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“ PALEMONO GYVENVIETĖS VARTOTOJAMS
CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS PERSKAIČIUOTŲ DEDAMŲJŲ
NUSTATYMO
2019 m. liepos 23 d.
Kaunas

Nr. T-340

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi ir 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 „Fortum Heat
Lietuva“ 2019 m. balandžio 12 d. raštą Nr. SH-38 ir darbo grupės šilumos tiekėjų, realizuojančių
mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, pateiktiems šilumos kainų projektams nagrinėti, sudarytos
Kauno miesto savivaldybės mero 2013 m. balandžio 24 d. potvarkiu Nr. M-139 „Dėl darbo grupės
šilumos tiekėjų, realizuojančių mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, pateiktiems šilumos kainų
projektams nagrinėti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, 2019 m. liepos 4 d. posėdžio
protokolą Nr. V4-2, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti antriems bazinės kainos galiojimo metams UAB „Fortum Heat Lietuva“
Palemono gyvenvietės vartotojams centralizuotai tiekiamos šilumos kainos, išreiškiamos formule
TH,PD,2 + TH,KD,2, perskaičiuotas dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio:
1.1. šilumos kainos pastoviąją dedamąją – TH,PD,2 = 3,50 ct už kWh;
1.2. šilumos kainos kintamosios dedamosios formulę – TH,KD,2 = 0,12 + 318,752 x PH,D
x 100 / 3484990, ct už kWh, kur PH,D – sąlyginio kuro kaina (Eur už tne).
2. Nustatyti, kad šilumos tiekėjo papildomai gautos pajamos, dėl faktinių kuro kainų ir
į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo – 1159 Eur ir negrąžintos kompensacijos 308 Eur
paskirstomos per 12 mėnesių nuo perskaičiuotų šilumos bazinės kainos dedamųjų antriems šilumos
kainos galiojimo metams įsigaliojimo dienos, mažinant vienanarę šilumos kainą 0,04 ct už kWh (be
pridėtinės vertės mokesčio).
3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ar
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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