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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „ALYTAUS ENERGIJA“ CENTRALIZUOTAI
TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2017 m. kovo 30 d. Nr. T-84
Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2
dalies 37 punktu, Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punktu, Šilumos kainų nustatymo
metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d.
nutarimu Nr. O3-96, 2017 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Litesko“ filialo „Alytaus energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Alytaus miesto
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ šilumos kainų dedamąsias
pirmiesiems šilumos bazinių kainų galiojimo metams (be PVM):
1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,05 +
THG,KD, dedamąsias:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,05 ct/kWh;
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;
1.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo
paslaugą – 0,09 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,77 + T H,KD, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,77 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;
1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:
1.2.2.1. pastoviąją dedamąją (šilumos srauto vidutinei galiai) – 5,65 Eur/kW per
mėnesį;
1.2.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 7,48 Eur/mėn.;
1.2.2.3. kintamąją dalį – TH,KD;
1.3. šilumos perdavimo kainas:
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,93 + T HT,KD, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,93 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;
1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:
1.3.2.1. pastoviąją dedamąją (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,76
Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 7,48 Eur/mėn.;
1.3.2.3. kintamąją dedamąją – THT,KD;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko
mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,08 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko
mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio)

užmokestis atitinkamai vartotojų grupei 0,60 Eur/mėn./kW ir mažmeninio aptarnavimo bazinis
pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,67 Eur/mėn.
2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD formules:
Eil.
Dedamoji
Formulė
Nr.
Šilumos (produkto) gamybos vienanarės THG,KD = 0,27 + ((60 765 x pHG, d) + (9 652,9 x
11.
kainos kintamoji dedamoji
pHG, med b)) / (169 720 742 / 100)
Šilumos (produkto) gamybos ir šilumos THG,KD = 0,20 + ((60 765 x pHG, d) + (9 652,9 x
22. (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės pHG, med b) + (59 586 646 x pHP / 100)) /
kainos kintamoji dedamoji
(229 307 388 / 100)
33. Šilumos perdavimo kainos kintamoji THT,KD = 0,02 + (37 549 638 x TH / 1000 000) /
dedamoji
(191 757 750 / 1000 000)
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo)
44.
TH = 0,77 + TH,KD
vienanarė kaina
čia:
pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);
pHG, med b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/t ne);
pHP – pirktos šilumos kaina (ct/kWh).
3. Paskirstyti 36 mėnesių laikotarpiui:
3.1. nesugrąžintas 24,7 tūkst. Eur sąnaudas už kurą šilumos kainos dedamųjų
galiojimo metu (2013 m. spalio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d.) ir papildomai gautas 2 625,3 tūkst.
Eur pajamas už kurą ir (ar) įsigytą šilumą šilumos kainų dedamųjų galiojimo metu (2014 m.
balandžio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.), iš viso 2 600,6 tūkst. Eur, mažinant šilumos kainą 0,453
ct/kWh;
3.2. nepadengtas šilumos punktų priežiūros 12,5 tūkst. Eur sąnaudas, didinant šilumos
kainą 0,0033 ct/kWh;
3.3. nepadengtas faktiškai patirtas šilumos tiekimo veiklai tenkančias nuotolinės
duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos 293,4 tūkst. Eur sąnaudas, didinant šilumos kainą 0,05
ct/kWh;
3.4. nesusigrąžintas 11,9 tūkst. Eur sąnaudas už mokestinius įsipareigojimus, didinant
šilumos kainą 0,0033 ct/kWh;
3.5. kitas nepadengtas 19,2 tūkst. Eur sąnaudas, didinant šilumos kainą 0,0033
ct/kWh;
3.6. papildomai gautas 351,6 tūkst. Eur pajamas už ATL pardavimą, mažinant šilumos
kainą 0,06 ct/kWh.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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