VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2012 M.
RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. O3-264 „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS
„PANEVĖŽIO ENERGIJA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“
PAKEITIMO
2014 m. liepos 28 d. Nr. O3-519
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu,
Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės
informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, III, IV skyriais,
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos
Respublikoje, plano, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
(toliau – Komisija) 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. O1-47 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano
patvirtinimo“, 2.1 punktu ir atsižvelgdama į Komisijos Teisės skyriaus 2014 m. liepos 17 d. pažymą
Nr. O5-191 „Dėl su euro įvedimu susijusių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
nutarimų (individualių) pakeitimo“ Komisija n u t a r i a:
1. Pakeisti Komisijos 2012 m. rugsėjo 21 d. nutarimą Nr. O3-264 „Dėl akcinės bendrovės
„Panevėžio energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“:
1.1. Išdėstyti 1 punktą taip:
„1. Nustatyti iki 2017 m. spalio 31 d. AB „Panevėžio 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 1,04 + Tg nš kd;
1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:
1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,85 + Tpt kd, dedamąsias:
1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,85 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) –
6,24 Eur/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 0,77 + Tpr kd, dedamąsias:
1.1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,77 euro 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) – 5,60 Eur/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 1,62 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:
1.1.4.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,62 euro ct/kWh;
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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) – 11,84 Eur/kW per
mėnesį;
1.1.4.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;
1.1.5. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 0,47 Eur per mėnesį gyventojams
(butui), 4,24 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,07 euro ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.2. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:
Eil.
Nr.

Formulė

Dedamoji
Šilumos gamybos savo šaltinyje
vienanarės kainos kintamoji dedamoji

Tg nš kd = 0,10 + ((41653,3 x Td) + (1205,5 x Tm) +
(21346,4 x Tskiedr) + (2888,2 x Tpjuv) + ( 864,4 x Tmalk)
+ (1400 x Tšiaud) + (157,7 x Tska)) / (620,0 x 10000)

2.

Patiektos į tinklą vienanarės šilumos
gamybos kainos kintamoji dedamoji

Tpt kd = 0,08 + ((41653,3 x Td) + (1205,5 x Tm) +
(21346,4 x Tskiedr) + (2888,2 x Tpjuv) + ( 864,4 x Tmalk)
+ (1400 x Tšiaud) + (157,7 x Tska)) / 1000 + (87,6 x Tpš1
+ 37,3 x Tpš2 + 4,0 x Tpš3 + 2,3 x Tpš4 + 1,7 x Tpš5) x
10)) / (752,9 x 10)

3.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji
dedamoji

Tpr kd = 0,10 + (142,9 x Tpt) / 610,0

4.

Patiektos į tinklą šilumos kaina

1.

Tpt = 0,85 + Tpt kd

čia:
Td – gamtinių dujų kaina (Eur/1000 m3);
Tm – mazuto kaina (Eur/tne);
Tskiedr – skiedrų kaina (Eur/tne);
Tpjuv – pjuvenų kaina (Eur/tne);
Tšiaud – šiaudų kaina (Eur/tne);
Tska – skalūnų alyvos kaina (Eur/tne);
Tpš1 – pirkta šiluma (AB „Lifosa“) (euro ct/kWh);
Tpš2 – pirkta šiluma (AB „Simega“) (euro ct/kWh);
Tpš3 – pirkta šiluma (UAB „ENG“) (euro ct/kWh);
Tpš4 – pirkta šiluma (UAB „Kurana“) (euro ct/kWh);
Tpš5 – pirkta šiluma (AB „Guartis“) (euro ct/kWh).”

1.2. Išdėstyti 2 punktą taip:
„2. Konstatuoti, kad šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2011 m. balandžio 1 d. –
2011 m. gruodžio 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų
skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos, įvertinus papildomai gautas pajamas ir
nesusigrąžintas nepadengtas kuro sąnaudas, yra 2.417,47 tūkst. Eur.“
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Komisijos pirmininko pavaduotojas,
laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas

Darius Biekša

