IŠRAŠAS

AKCINö BENDROVö

KLAIPöDOS ENERGIJA
VALDYBOS POSöDŽIO
PROTOKOLAS
2014-08-22 Nr. 15/343
Klaip÷da

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu,
Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2013 m. birželio 26 d.
nutarimu Nr. 604 „D÷l Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomen÷s informavimo apie euro
įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, III, IV skyriais, AB ,,Klaip÷dos energija“ valdyba
NUTARö:
1.2014 m. sausio17 d. AB ,,Klaip÷dos energija“ protokolinio sprendimo Nr.2/330 d÷l šilumos
kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metais 1 punktą išd÷styti taip:
„1. Nustatyti AB „Klaip÷dos energija“ antriesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams:
1.1. Šilumos bazin÷s kainos dedamąsias (be PVM):
1.1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 0,75 + Tg nš kd;
1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:
1.1.2.1. vienanar÷s, išreiškiamos formule 0,57 + Tpt kd, dedamąsias:
1.1.2.1.1. vienanar÷s kainos pastoviąją dedamąją –0,57 euro ct/kWh;
1.1.2.1.2.vienanar÷s kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd;
1.1.2.2. dvinar÷s kainos dalis:
1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 4,19 Eur/kW per
m÷nesį;
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. vienanar÷s, išreiškiamos formule 0,58 + Tpr kd, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanar÷s kainos pastoviąją dedamąją – 0,58 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanar÷s kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;
1.2.2. dvinar÷s kainos dalis:
1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) –4,22 Eur/kW per m÷nesį;
1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd;
1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.3.1. vienanar÷s, išreiškiamos formule 1,15 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanar÷s kainos pastoviąją dedamąją –1,15 euro ct/kWh;
1.3.1.2. vienanar÷s kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd + Tpr kd;
1.3.2. dvinar÷s kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią)–8,41 Eur/kW per m÷nesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – T pt kd + Tpr kd;
1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai:
1.4.1. 0,88 Eur per m÷nesį gyventojams (butui);
1.4.2. 12,02 Eur per m÷nesį kitiems vartotojams;
1.4.3. 0,10 euro ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
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1.5. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:
Eil. Nr.
Dedamoji
1.
Šilumos gamybos savo šaltinyje
vienanar÷s kainos kintamoji dedamoji
2.
Šilumos, patiektos į tinklą, vienanar÷s
kainos kintamoji dedamoji
3.
Šilumos perdavimo kainos kintamoji
dedamoji
4.
Patiektos į tinklą šilumos kaina

Formul÷
Tg nš kd = 0,16 + ((60433,9 x Td) + (1138,2 x Tm)) /
(527 x 10000)
Tpt kd = 0,08 + ((((60433,9 x Td) + (1138,2 x
Tm))/1000) + (487,6,0 x Tps) x 10)/(1014,6 x 10)
Tpr kd = 0,05 + (130,1 x Tpt)/ 884,5
Tpt = 0,57 + Tpt kd

čia:
Td – gamtinių dujų kaina (Eur/tūkst. m3);
Tm – mazuto kaina (Eur/tne );
Tps – pirktos šilumos kaina (euro ct/kWh).
1.6. Vadovaujantis Metodikos 118 p., šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (nuo 2012 m.
rugs÷jo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.) d÷l faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos
kainų skirtumo susidariusias papildomas kuro ir pirktos šilumos pajamas sumoje 1640,8 tūkst. EUR
paskirstyti 12 m÷nesių laikotarpiui baziniam šilumos realizacijos kiekiui, mažinant šilumos kainą 0,19 euro
ct/kWh (be PVM).
1.7. Vadovaujantis Metodikos 118 p., šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (nuo 2012 m.
spalio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d.) gautas papildomas šilumos punktų normatyvinio pelno pajamas sumoje
15,2 tūkst. EUR paskirstyti 12 m÷nesių laikotarpiu baziniam šilumos realizacijos kiekiui, mažinant šilumos
kainą 0,00 euro ct/kWh (be PVM).
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.
Nutarta vienbalsiai.

