KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30
SPRENDIMO T2-5 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KRETINGOS
ŠILUMOS TINKLŲ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ
DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr.T2-221
Kretinga
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir
atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-07-28 nutarimą Nr. O3565 „Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo
Nr.O3-762 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų šilumos bazinės kainos
dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-07-23
raštą Nr. R2-1874 „Dėl kainų perskaičiavimo į eurus“ ir UAB Kretingos šilumos tinklų 2014-08-12
raštą Nr. R2-274 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo į
eurus“, Kretingos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-5
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų
dedamųjų nustatymo“:
1.1. 1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„1. Nustatyti pirmiems bazinės kainos galiojimo metams uždarosios akcinės bendrovės
Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias (be pridėtinės vertės
mokesčio):
1.1 šilumos gamybos kainas:
1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę kainą, išreiškiamą formule 1,71 + Tg nš kd:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,71 euro ct/kWh;
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd;
1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:
1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 1,71 + Tpt kd, dedamąsias:
1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,71 euro 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) –
12,41 Eur/kWh 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 0,78 + Tpr kd, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,78 euro 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) – 5,70 Eur/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 2,49 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,49 euro ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule T pt kd + Tpr kd;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 18,11 Eur/kWh per
mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule T pt kd + Tpr kd;
1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai: 1,08 Eur per mėnesį gyventojams
(butui), 13,99 Eur per mėnesį - kitiems vartotojams arba 0,12 euro ct/kWh už suvartotą šilumos
kiekį.“;
1.2. pakeisti 2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„2. nustatyti dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:
Eil.
Nr.
1.
2.

Dedamoji

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

3.
čia:
Td – gamtinių dujų kaina (Eur/tūkst. m3);
T skd - suskystintų dujų kaina (Eur/tne);
T a – akmens anglies kaina (Eur/tne);
T dyz.k – dyzelinio kuro kaina (Eur/tne);
T med. gr – medienos granulių kaina (Eur/tne);
T b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne).“;

Formulė

Tg nš kd = Tpt kd = 0,08 + ((654,0 x Td) + (25,1 x
T skd) + (22,2 x Ta) + (0,9 x Tdyz.k) + (125,2 x
Tmed.gr) + (4113,9 x Tb)) / (49,57 x 10000)
Tpr kd = 0,14 + (8,59 x Tpt) / 40,98
Tpt = 1,71 + Tpt kd

1.3 pakeisti 3 punktą ir išdėstyti jį taip:
„3. Nustatyti, kad šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio 1 d. – 2013 m.
rugsėjo 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios
nepadengtos sąnaudos – 89,86 tūkst. Eur – būtų paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui ir sudarytų
0,22 euro ct/kWh“.
2.
Sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.
3.
Teisės aktą skelbti Teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.
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