VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ
UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI KRETINGOS ŠILUMOS TINKLAMS
2010 m. lapkričio 16 d. Nr. O3-267
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254;
2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 4 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika,
patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu
Nr.O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), ir išnagrinėjusi UAB Kretingos šilumos tinklų 2010 m. sausio
29 d. raštu Nr. R2-26 pateiktą šilumos bazinės kainos projektą, Valstybinė kainų ir energetikos
kontrolės komisija n u t a r i a UAB Kretingos šilumos tinklams iki 2013 m. lapkričio 30 d.
nustatyti:
1. Šilumos bazinių kainų dedamąsias (be PVM):
1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 6,48 + Tg nš kd;
1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:
1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 6,48 + Tpt kd, dedamąsias:
1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 6,48 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) –
47,20 Lt/kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd;
1.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.2.1.vienanarės, išreiškiamos formule 2,40 + Tpr kd, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,40 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 17,50 Lt/kWh per
mėnesį;
1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – T pr kd;
1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 8,88 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 8,88 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 64,70 Lt/kW per
mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;
1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 3,79 Lt per mėnesį gyventojams
(butui), 37,73 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,34 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
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2. Dedamųjų Tg pt kd, Tpr kd, Tpt formules:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Dedamoji

Formulė

Šilumos gamybos savo šaltinyje ir
patiektos į tinklą vienanarės kainos
kintamoji dedamoji
Šilumos perdavimo kainos kintamoji
dedamoji
Patiektos į tinklą šilumos kaina

Tg nš kd = Tpt kd = 0,38 +((422 x Td) + (25,2 x T
skd) + (230,8 x Ta) + (3,71 x Tdyz.k ) + (106,5 x
Tmed.gr) + (4587,5 x Tmed) / (49,82 x 10000)
T pr kd = 0,6 + 8,62 x Tpt / 41,2
Tpt = 6,48 + Tpt kd

čia:
Td – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);
T skd - suskystintų dujų kaina (Lt/ tne);
T a – akmens anglies kaina (Lt/ tne);
T dyz.k – dyzelinis krosnių kuro kaina (Lt/tne);
T med. gr – medienos granulių kaina (Lt/ tne);
T med – medienos kaina (Lt/ tne).

3. Konstatuoti, kad šilumos kainos dedamųjų galiojimo metų (2009 m. lapkričio mėn. –
2010 m. rugpjūčio mėn.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo
susidariusios papildomai gautos pajamos yra 691,18 tūkst. Lt arba 1,68 ct/kWh. Šios pajamos turi
būti įvertintos nustatant šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metu šilumos kainos
dedamąsias.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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