AKCINĖ BENDROVĖ
KLAIPĖDOS ENERGIJA
ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS TRETIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO
METAMS
Nustatytos 2022 m. liepos 18 d. AB ,,Klaipėdos energija“ valdybos sprendimu Nr.11/500
1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina:
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 3,62 + THG,KD,
dedamosios:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 3,62 ct/kWh;
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THG,KD;
1.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą –
0,42 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios:
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,12 + TH,KD, dedamosios:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,12 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD;
1.2.2. dvinarės kainos dedamosios:
1.2.2.1. pastovioji dalis (šilumos srauto vidutinei galiai) – 8,18 Eur/mėn./kW;
1.2.2.2. kintamoji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 11,75 Eur/mėn.;
1.2.2.3. kintamoji dalis – TH,KD;
1.3. šilumos perdavimo kainos:
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,14 + THT,KD, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,14 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD;
1.3.2. dvinarės kainos dedamosios:
1.3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 8,35 Eur/mėn./kW;
1.3.2.2. kintamoji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 10,27 Eur/mėn.;
1.3.2.3. kintamoji dalis – THT,KD;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už
kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,14 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų
(mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,04 Eur/mėn./kW
arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,28 Eur/mėn.
2. Nustatytų dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD, TH formulės:
Eil.
Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos vienanarės
kainos kintamoji dedamoji

THG,KD = 0,26 + ((95919 × pHG, d) + (170587× pHG, b) +
(11088× pHG, m)) / 261 515 091/ 100)

2.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo)
vienanarės kainos kintamoji dedamoji

TH,KD = 0,09 + ((95919 × pHG, d) + (170587× pHG, b) +
(11088× pHG, m) + (583 837 800× pHP /100)) /
(845 352 891 / 100)

3.
4.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji
dedamoji
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo)
vienanarė kaina

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

THT,KD = 0,08 + (121 411 516 × TH) / 723 941 375
TH = 1,12 + TH,KD
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pHG, b – biokuro kaina (Eur/MWh);
pHG, m – mazuto kaina (Eur/MWh);
pHp – pirktos šilumos kaina (ct/kWh).

Papildomos kainos dedamosios:
Eil.
Nr.

Sprendimai (nutarimai) nustatę papildomas dedamąsias

Papildoma
dedamoji,
ct/kWh

1.

Bendrovės valdybos 2022-07-18 sprendimu Nr. 11/500 nustatyta papildoma
dedamoji 2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu dėl šilumos
kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties
susidariusios papildomai gautos pajamos ir, vadovaujantis Metodikos 771
punktu, apskaičiuotos palūkanos, iš viso 1 487,49 tūkst. Eur paskirstytos 48
mėn. laikotarpiui.

-0,05

2.

Bendrovės valdybos 2022-07-18 sprendimu Nr. 11/500 nustatyta papildoma
dedamoji 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu dėl šilumos
kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms
reikmėms įsigyti neatitikties susidariusios šilumos kaina nepadengtos
sąnaudos sumoje 236,22 tūkst. Eur paskirstytos 12 mėn. laikotarpiu.

0,05

3.

Bendrovės valdybos 2022-07-18 sprendimu Nr. 11/500 nustatyta papildoma
dedamoji 2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu dėl
dalyvavimo šilumos supirkimo aukcionuose rezultato gautos papildomos
pajamos sumoje 54,70 tūkst. Eur paskirstytos 12 mėn. laikotarpiui.

-0,01

4.

Bendrovės valdybos 2022-07-18 sprendimu Nr. 11/500 nustatyta papildoma
dedamoji 2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. gegužės 31 d. laikotarpiu dėl
papildomai gautų nebenaudojamo (išnuomoto) ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) ir investicijų grąžos pajamų bei 2020–2021 m. papildomai
patirtų sąnaudų, susijusių su COVID-19 ligos plitimo prevencija darbo vietose,
viso 41,47 tūkst. Eur šilumos kaina nepadengtos sąnaudos paskirstytos 12
mėn. laikotarpiui.

0,01

5.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 -11-29 nutarimu
Nr. O3E-411 nustatyta papildoma dedamoji 2014 m. kovo 1 d. – 2015 m.
balandžio 30 d. laikotarpiu nesugrąžintų 63,6 tūkst. Eur papildomai gautų
pajamų sumą dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir
šilumai įsigyti neatitikties, šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu 2014 m.
spalio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu dėl faktinių ir į šilumos kainą
įskaičiuotų kuro ir įsigytos šilumos kainų skirtumo papildomai gautų 7 138,6
tūkst. Eur pajamų sumą, iš viso 7 202,2 tūkst. paskirsčius 60 mėn. laikotarpiui.

-0,20

6.

Bendrovės vadybos 2020-04-16 sprendimu Nr. 8/452 nustatyta papildoma
dedamoji 2018 m. sausio 1 d. -2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu dėl šilumos
kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties
susidariusios papildomai gautos pajamos ir, vadovaujantis Metodikos 771
punktu, apskaičiuotos palūkanos, iš viso 3 223,4 tūkst. Eur paskirstytos 48
mėn. laikotarpiui.

-0,11
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Eil.
Nr.

Sprendimai (nutarimai) nustatę papildomas dedamąsias

Papildoma
dedamoji,
ct/kWh

7.

Bendrovės valdybos 2022-10-22 sprendimu Nr. 19/485 nustatyta papildoma
dedamoji 2019 m. liepos 1 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu dėl šilumos
kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties
susidariusios papildomai gautos pajamos ir, vadovaujantis Metodikos 771
punktu, apskaičiuotos palūkanos, iš viso 359,31 tūkst. Eur papildomai gautos
pajamos paskirstytos 24 mėn. laikotarpiui.

-0,02

8.

Bendrovės valdybos 2022-10-22 sprendimu Nr. 19/485 nustatyta papildoma
dedamoji (vadovaujantis Metodikos 771 punktu, nuo Nutarimu Nr. O3E-411
60 mėn. laikotarpiui išdėstytų papildomai gautų pajamų (7 202,21 tūkst. Eur)
apskaičiuotos palūkanos (362,99 tūkst. Eur) paskirstytos 24 mėn. laikotarpiui.

-0,03

9.

Bendrovės valdybos 2022-10-22 sprendimu Nr. 19/485 nustatyta papildoma
dedamoji (2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu dėl šilumos
kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų šilumai įsigyti neatitikties
susidariusios papildomai gautos pajamos ir vadovaujantis Metodikos 771
punktu, apskaičiuotos palūkanos, iš viso 1 690,47 tūkst. Eur papildomai gautos
pajamos paskirstytos 24 mėn. laikotarpiui.

-0,12

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. O3E-1099 ,, Dėl
AB ,,Klaipėdos energija“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“ konstatavo, kad AB ,,Klaipėdos energija“
valdybos 2022 m. liepos 18 d. protokoliniu sprendimu Nr.11/500 šilumos kainų dedamosios nustatytos be
pažeidimų.

