
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL UAB GREN KLAIPĖDA ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ KOREGAVIMO

2022 m.                 d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 20, 23, 24 ir 32
straipsnių  pakeitimo  įstatymo  Nr.  XIV-1298  6  straipsnio  3  dalimi,  Šilumos  kainų  nustatymo
metodika,  patvirtinta  Valstybinės  energetikos  reguliavimo  tarybos  (toliau – Taryba)  2009 m.
liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, atsižvelgdama į Tarybos
Šilumos  ir  vandens  departamento  Šilumos  gamintojų  ir  konkurencijos  skyriaus  2022 m.
rugsėjo 30 d. pažymą Nr. O5E-1145 „Dėl šilumos kainų dedamųjų koregavimo“, Taryba  n u t a r i
a:

Konstatuoti,  kad  UAB  Gren  Klaipėda  2022 m.  rugsėjo 23 d.  direktoriaus  įsakymu  
Nr.  IV-22-04  „Dėl  šilumos  kainos  dedamųjų  nustatymo“ šilumos  gamybos  kainos  dedamosios
nustatytos be pažeidimų. 

Šis  nutarimas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos Respublikos  administracinių  bylų  teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas Renatas Pocius
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