ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ELEKTRĖNŲ
KOMUNALINIS ŪKIS“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PATVIRTINIMO
2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. V.TS–163
Elektrėnai
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2015-08-27 nutarimą Nr. 03-480 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų
komunalinis ūkis“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“, 2015-09-21 nutarimą Nr. 03-511 „Dėl
uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ neplaninio veiklos patikrinimo“ ir
uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2015-09-03 prašymą Nr. IS -673 ir 2015-09-22
aiškinamąjį raštą, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams:
1.1. Šilumos kainos dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,79 + THG,KD,
dedamąsias:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,79 euro ct/kWh;
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;
1.1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:
1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,02+ TH,KD, dedamąsias:
1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,02 euro ct/kWh;
1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;
1.1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.1.2.2.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai
vartotojų grupei – 0,16 Eur/kW per mėnesį;
1.1.2.2.2. kintamąją dalį – TH,KD;
1.1.3. šilumos perdavimo kainas:
1.1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,73 euro ct/kWh+ THT,KD, dedamąsias:
1.1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,73 euro ct/kWh;
1.1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;
1.1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,35 Eur/kWh per
mėnesį;
1.1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – THT,KD;
1.1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai 0,52 Eur per mėnesį
gyventojams (butui), 3,44 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,07 euro ct/kWh už suvartotą
šilumos kiekį.
1.2. Dedamųjų THG,KD TH,KD, THT,KD formules:
Eil.
Nr.
1.

Dedamoji

Formulė

Šilumos (produkto) gamybos
vienanarės kainos kintamoji dedamoji

THG,KD= 0,18 + (261 x pHG,d ) / (2,5 x 10000)

2.
3.
4.

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

THG,KD= 0,01 + ((261,0 x pHG,d )/1000+ (83,8 x
pHP x10))/86,3/10,0
THT,KD = 0,09 +(16,1 x T H ) /70,2
T H = 0,02 + T H,KD

čia:
pHG,d – gamtinių dujų kaina (Eur/tūkst. m3);
pHP – pirktos šilumos kaina (euro ct/kWh)

2. Paskirstyti 24 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu 97,45 tūkst. Eur
– papildomai gautas kuro ir pirktos šilumos pajamas, susidariusias 2013 m. lapkričio 1 d.–2015
m. kovo 31 d., papildomai gautas už šilumos perdavimo paslaugą – 10,9 tūkst. Eur ir
papildomai gautas šilumos punktų normatyvinio pelno pajamas – 3,1 tūkst. Eur, susidariusias
2013 m. rugsėjo 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, mažindama šilumos kainą 0,08 euro
ct/kWh be pridėtinės vertės mokesčio.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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