AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UAB „AKMENĖS ENERGIJA“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS
2013 m. liepos 11 d. Nr. T-142
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049,
2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
(Žin., 2003, Nr. 51-2254; Žin., 2007, Nr. 130-5259) 32 straipsnio 5 dalimi, Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr.O3-96 patvirtintos Šilumos kainų
nustatymo metodikos (Žin., 2009, Nr. 92-3959) 49.3 punktu ir 2013 m. birželio 27 d. nutarimu
Nr.03- „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Akmenės energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų
nustatymo“ ir atsižvelgdama į UAB „Akmenės energija“ 2013 m. liepos 2 d. raštą Nr. „Dėl šilumos
kainų dedamųjų nustatymo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti UAB „Akmenės energija“ pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams
šilumos bazinės kainos dedamąsias (be PVM):
1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 4,09 + Tg nš kd;
1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 4,09 + Tpt kd, dedamąsias:
1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją - 4,09 ct/kWh,
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd,
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 29,86 Lt/kW
per mėnesį;
1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd;
1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 2,45 + Tpr kd dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,45 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 17,88 Lt/kW per
mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd;
1.4. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.4.1. vienanarės, išreiškiamos formule 6,54 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:
1.4.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 6,54 ct/kWh;
1.4.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;
1.4.2. dvinarės kainos dalis:
1.4.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 47,74 Lt/kW per
mėnesį;
1.4.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule –
Tpt kd + Tpr kd;
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1.5. Šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 3,99 Lt per mėnesį gyventojams
(butui), 40,63 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,63 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
2. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:
Eil.
Dedamoji
Formulė
Nr.
Šilumos gamybos savo šaltinyje ir Tg nš kd = Tpt kd = 0,27 + (3682,3 x Td + 24,7 x
1.
patiektos į tinklą vienanarės kainos Tmed +1204,3 x Tsk +1234,1 x Tbm) / (57,2x
kintamoji dedamoji
10000)
2.
Šilumos perdavimo kainos kintamoji
Tpr kd= 0,36 + 5,9 x Tpt / 51,3
dedamoji
3.
Patiektos į tinklą šilumos kaina
Tpt = 4,09 + Tpt kd
čia:
Td – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);
Tmed – medienos kaina (Lt/tne);
Tsk – skiedros kaina (Lt/tne);
Tbm – biokuro mišinio kaina (Lt/tne).
3. Šilumos kainos galiojimo laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. dėl
faktinių ir į kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusias nepadengtas kuro sąnaudas 175,06
tūkst. Lt paskirstyti 12 mėn. laikotarpiui, įskaičiuojant į šilumos kainą 0,34 ct/kWh.
4. Nustatyti, kad šio sprendimo 1, 2 ir 3 punktuose nurodytos šilumos kainos įsigalioja nuo
2013 m. rugpjūčio 1 d.
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