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1. SVARSTYTA. Dėl šilumos kainos dedamųjų tretiems bazinės šilumos kainos galiojimo 

metams nustatymo informavo L. Gaidienė. 

2015-03-06 AB ,,Klaipėdos energijos“ (toliau – Bendrovė) valdyba (protokolas Nr. 4/353) 

nutarimu tretiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams nustatė šilumos kainos dedamąsias. Su           

2015-03-09 raštu Nr. R-02-516 aukščiau minėtas Bendrovės valdybos nutarimas ir perskaičiuotos šilumos 

kainos projektas buvo pateikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija). 

2015-03-18 Komisijos Šilumos skyrius, susipažinęs su Bendrovės pateiktu šilumos kainos 

perskaičiavimu, informavo, kad bazinės šilumos kainose dedamosiose, nustatytose Komisijos 2012 m. 

gruodžio 21 d. nutarimu Nr.O3-422, vadovaujantis tuo metu galiojančia 2009-07-08 Komisijos nutarimu 

Nr.O3-96 patvirtinta ,,Šilumos kainų nustatymo metodika“, pastoviose sąnaudose įskaičiuotos 364,5 tūkst. Lt 

palūkanų sąnaudos. Komisijos sprendimu, perskaičiuojant šilumos kainos dedamąsias, jos traktuojamos ne 

kaip sąnaudos, bet kaip investicijų grąža. Aukščiau nurodytu Komisijos nutarimu nustatyta investicijų grąža 

sudaro 5210 tūkst. Lt. 

AB ,,Klaipėdos energija“, atsižvelgdama į Komisijos Šilumos skyriaus pastabą atliko 

perskaičiuotos šilumos  kainos pastovios  dedamosios tikslinimą dėl investicijų grąžos pokyčio (dėl skolinto 

kapitalo Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio). 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, 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 bei  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 

d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika,  AB ,,Klaipėdos energija“ valdyba 

NUTARĖ: 

1. Nustatyti trečiais šilumos bazinių kainų galiojimo metais AB „Klaipėdos energija“ šilumos 

kainos dedamąsias (be PVM): 

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule  

0,99 + T HG,KD;   (3,41 + T HG,KD); 
1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,99 euro ct/kWh; (3,41 ct/kWh); 

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – T HG,KD; 

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos dedamąsias: 

1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule (0,65 + T H,KD)  (2,26 + T H,KD), dedamąsias:  

1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,65 euro ct/kWh (2,26 ct/kWh); 

1.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – T H,KD;  

1.2.2. dvinarės kainos dalis:  

1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) –4,77 

Eur/kW per mėnesį ( 16,47 Lt/kW per mėnesį);  

1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – T H,KD;  
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1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):  

1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule (0,59 + T HT,KD)   (2,04 + T HT,KD), dedamąsias:  

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,59 euro ct/kWh (2,04 ct/kWh);  

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – T HT,KD;  

1.3.2. dvinarės kainos dalis:  

1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,34 Eur/kW 

per mėnesį (14,97 Lt/kW per mėnesį);  

1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – T HT,KD;   

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: 

1.4.1.  0,95 Eur  (3,28 Lt) per mėnesį gyventojams (butui); 

1.4.2.  13,22 Eur (45,65 Lt) per mėnesį kitiems vartotojams; 

1.4.3. 0,11 euro ct/kWh (0,37 ct/kWh) už suvartotą šilumos kiekį. 

1.5. dedamųjų T HG,KD, T H,KD , T HT,KD formules (eurais): 

Eil. Nr. Dedamoji Formulė 

1. Šilumos (produkto) gamybos vienanarės 

kainos kintamoji dedamoji  

T HG,KD = 0,19 + ((385853 x pHG,d) + (1048,0 x pHG,m)+ 

(12517 x p HG,b)) / (463,7 x 10000)  

2. Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 

vienanarės kainos kintamoji dedamoji  

T H,KD = 0,09 + ((((385853x pHG,d) + (1048,0 x  pHG,m)+ 

(12517 x p HG,b))/1000) + (550,9 x  pHP) x 10)/(1014,6 x 10)  

3. Šilumos perdavimo kainos kintamoji 

dedamoji  

T HT,KD = 0,05 + (130,1 x TH)/ 884,5  

čia:   pHG,d  – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);  

pHG,m – mazuto kaina (Eur/tne);  

pHG,b  – biokuro kaina (Eur/tne);  

pHP     – pirktos šilumos kaina (euro ct/kWh);  

1.6 dedamųjų T HG,KD, T H,KD , T HT,KD formules (litais): 

Eil. Nr. Dedamoji Formulė 

1. Šilumos (produkto) gamybos vienanarės 

kainos kintamoji dedamoji  

T HG,KD = 0,66 + ((385853 x pHG,d) + (1048,0 x pHG,m)+ 

(12517 x p HG,b)) / (463,7 x 10000)  

2. Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 

vienanarės kainos kintamoji dedamoji  

T H,KD = 0,30 + ((((385853x pHG,d) + (1048,0 x  pHG,m)+ 

(12517 x p HG,b))/1000) + (550,9 x  pHP) x 10)/(1014,6 x 10)  

3. Šilumos perdavimo kainos kintamoji 

dedamoji  

T HT,KD = 0,18 + (130,1 x TH)/ 884,5  

čia:    pHG,d  – gamtinių dujų kaina (Lt/MWh);  

pHG,m – mazuto kaina (Lt/tne);  

pHG,b  – biokuro kaina (Lt/tne);  

pHP     – pirktos šilumos kaina (ct/kWh); 

2. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d.) dėl 

faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusias nepadengtas kuro ir 

pirktos šilumos sąnaudas sumoje 1808,5 tūkst. EUR (6244,3 tūkst. Lt) paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui 

baziniam šilumos realizacijos kiekiui, mažinant šilumos kainą 0,20 euro ct/kWh  (0,69 ct/kWh) (be PVM). 

3. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai patvirtinus, kad 1 punkte nustatytos 

šilumos kainos dedamosioms nustatytos be pažeidimų ir joms įsigaliojus, netenka galios 2014-08-22 AB 

,,Klaipėdos energija“ valdybos nutarimas dėl šilumos kainos dedamųjų antraisiais šilumos bazinių kainų 

galiojimo metais nustatymo (protokolas Nr.15/343). 

Nutarta vienbalsiai. 
 


