VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ
UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „PRIENŲ ENERGIJA“
2013 m. gegužės 3 d. Nr. O3-145
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254;
2007, Nr. 130-5259) 32 straipsnio 4 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m.
liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), įvertinusi UAB „Prienų energija“
2012 m. gegužės 29 d. raštu Nr. 2.15-575 pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą ir
2013 m. kovo 5 d. raštu Nr. 2.15-378 pateiktus duomenis, atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir
vandens departamento Kainų ir investicijų skyriaus 2013 m. balandžio 24 d. pažymą Nr. O5-129
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens
kainos dedamųjų nustatymo“, Komisija n u t a r i a:
1. Nustatyti iki 2016 m. gegužės 31 d. UAB „Prienų energija“:
1.1. Šilumos bazinės kainos dedamąsias (be PVM):
1.1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 3,06 + Tg nš kd;
1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:
1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 3,06 + Tpt kd, dedamąsias:
1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,06 ct/kWh;
1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd;
1.1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) –
22,31 Lt/kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd;
1.1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 2,80 + Tpr kd, dedamąsias:
1.1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,80 ct/kWh;
1.1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;
1.1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 20,46 Lt/kW per
mėnesį;
1.1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd;
1.1.4. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.1.4.1. vienanarės, išreiškiamos formule 5,86 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:
1.1.4.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,86 ct/kWh;
1.1.4.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;
1.1.4.2. dvinarės kainos dalis:
1.1.4.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 42,77 Lt/kW per
mėnesį;
1.1.4.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;
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1.1.5. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 5,11 Lt per mėnesį gyventojams
(butui), 55,97 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,70 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.2. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:
Eil.
Nr.

1.
2..
3.
čia:

Formulė

Dedamoji

Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į Tg nš kd = Tpt kd = 0,42 + ((3636,8 x Td) + (154,5 x Tb) +
tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji
(145,8 x Tgr)) / (33,87 x 10000)
Šilumos perdavimo kainos
dedamoji
Patiektos į tinklą šilumos kaina

kintamoji

Tpr kd = 0,60 + (6,67 x Tpt ) / 27,2
Tpt = 3,06 + Tpt kd

Td – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);
Tb – biokuro kaina (Lt/tne);
Tgr – medžio granulių kaina (Lt/tne).

2. Konstatuoti, kad:
2.1. šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2011 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m.
balandžio 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios
nepadengtos kuro sąnaudos yra 52,52 tūkst. Lt. Prienų rajono savivaldybės taryba šias nepadengtas
kuro sąnaudas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės šilumos
kainos dedamųjų galiojimo metams.
2.2. per 2011 metus UAB „Prienų energija“ nepadengtos mokestinių įsipareigojimų
sąnaudos yra 24,62 tūkst. Lt. UAB „Prienų energija“ šias nepadengtas sąnaudas turi įvertinti
nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo
metams.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė

Diana Korsakaitė

