ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ
KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PAKEITIMO
2014 m. lapkričio 5 d. Nr. TS–277
Elektrėnai

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro
įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgdama į VKEKK 2014-07-23
raštą Nr. R2-18-74 ir uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2014-09-04
prašymą Nr. IS -595, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti uždarosios akcinės
bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamąsias, patvirtintas Elektrėnų
savivaldybės tarybos 2013-11-27 sprendimu Nr. TS-279 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų“, perskaičiuodama šilumos kainos
dedamąsias į eurus, išdėstydama taip:
1. Patvirtinti pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams:
1.1. šilumos kainos dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.1.1. šilumos gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,69 + Tg nš kd, dedamąsias:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,69 Eur ct/kWh;
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tg nš kd;
1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:
1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,02 + Tpt kd, dedamąsias:
1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,02 Eur 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) – 0,14 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 0,65 + Tpr kd, dedamąsias:
1.1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,65 Eur ct/kWh;
1.1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;
2.1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,72 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 0,67 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:
1.1.4.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,67 Eur ct/kWh;
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) – 4,87 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 – 0,45 Eur per mėnesį gyventojams
(butui), 2,98 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,06 Eur ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.2. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:

Eil.
Dedamoji
Nr.
1. Šilumos gamybos savo šaltinyje
vienanarės kainos kintamoji dedamoji
Šilumos, patiektos į tinklą, vienanarės
2.
kainos kintamoji dedamoji
Šilumos perdavimo kainos kintamoji
3.
dedamoji
4. Patiektos į tinklą šilumos kaina
čia:
Td – gamtinių dujų kaina (Eur/tūkst. m3);
Tpš – pirktos šilumos kaina (Eur ct/kWh).

Formulė
Tg nš kd = 0,17 + (261 x Td ) / (2,5 x 10000)
T pš kd = 0,01 +( (261 x Td)/1000+
+(83,8xTpšx10))/86,3/10,0
Tpr kd = 0,07 + 16,1 x Tpt / 70,2
T pt = 0,02 + T pt

kd

2. Atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013-11-07 nutarimo
Nr. 03-667 2 punktą:
2.1. UAB „Gelvita“ šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. gegužės 1 d.–2013 m.
vasario 28 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo
susidariusias nepadengtas kuro ir pirktos šilumos sąnaudas – 35,6 tūkst. Eur pirmiesiems bazinės
šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams Vievio miesto vartotojams padidinti kainą 0,34 Eur ct už
kWh;
2.2. UAB „Gelvita“ šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2011 m. lapkričio 1 d.– 2013 m.
vasario 28 d.) dėl papildomai gautų šilumos punktų normatyvinio pelno pajamų – 16,9 tūkst. Eur
pirmiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams Vievio miesto vartotojams mažinti
kainą 0,16 Eur ct už kWh;
2.3. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2011 m.
lapkričio 1 d.–2013 m. rugpjūčio 30 d.) dėl papildomai gautų šilumos punktų normatyvinio pelno
pajamų – 21,3 tūkst. Eur pirmiesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams Elektrėnų
miesto vartotojams mažinti kainą 0,03 Eur ct už kWh.
3. Sumažinti Vievio ir Elektrėnų miestų vartotojams pirmiesiems šilumos bazinės kainos
dedamųjų galiojimo metams šilumos kainą 0,03 Eur ct už kWh ir įvertinti šio sprendimo 2.1.–2.2.
punktų sąlygas, numatydama lėšas kainų skirtumui padengti – 22,4 tūkst. Eur iš 2014 m. savivaldybės
biudžeto lėšų ar kitų finansinių šaltinių.
4. Šis sprendimas įsigalioja 2015-01-01. Jam įsigaliojus, panaikinamas 2013-11-27 sprendimas
Nr. TS- 279.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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