Šilumos kainos dedamosios nuo 2018 m. gruodžio 1 d.
AB „Kauno energija“ valdybos 2018 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 2018-26-2 „Dėl AB „Kauno energija“
šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams
nustatymo“ nustatytos šilumos kainos dedamosios, kurios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos suderintos 2018 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. O3E-390 „Dėl AB „Kauno energija“ šilumos
ir karšto vandens kainų dedamųjų“:
1. AB „Kauno energija“ šilumos kainos dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio) pirmiesiems
šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams:
1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina:
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,65 + THG,KD ,
dedamosios:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,65 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 –
0,16 ct/kWh.
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios:
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,68 + TH,KD, dedamosios:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,68 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD.
1.2.2. dvinarės kainos dedamosios:
1.2.2.1. pastovioji dedamoji (šilumos srauto vidutinei galiai) – 4,93 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. pastovioji dedamoji (atitinkamai vartotojų grupei) – 6,58 Eur/mėn.;
1.2.2.3. kintamoji dalis – TH,KD.
1.3. šilumos perdavimo kainos:
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,02 + THT,KD, dedamosios:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,02 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) – 7,47 Eur/kW per mėnesį;
1.3.2.2. pastovioji dalis (atitinkamai vartotojų grupei) – 8,24 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 – 0,11 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip
pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis
0,78 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 0,87 Eur/mėn.
2. Dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD, TH formulės:

Eil.Nr.

Formulė

Dedamoji

1.

Šilumos (produkto) gamybos
vienanarės kainos kintamoji
dedamoji

THG,KD = 0,16 + ((87 403 x pHG, d) + (40 358,9 x pHG, sk) +
(6,8 x pHG, pj) + (27,3 x pHG, gr) + (85,8 x pHG, durp) +
(0,8 x pHG, dyz)) / (568 145 181 / 100)

2.

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

TH,KD = 0,07 + ((87 403 x pHG, d) + (40 358,9 x pHG, sk) +
(6,8 x pHG, pj) + (27,3 x pHG, gr) + (85,8 x pHG, durp) +
(0,8 x pHG, dyz) + (821 972 900 x pHP / 100)) /
(1 390 118 081 / 100)

Šilumos perdavimo kainos
kintamoji dedamoji

THT,KD = 0,02 + (240 530 232 x TH) / 1 149 587 849

Šilumos (produkto) gamybos
(įsigijimo) vienanarė kaina

TH = 0,68 + TH,KD

3.
4.
čia:

pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);
pHG, sk – skiedrų kaina (Eur/tne);
pHG, pj – pjuvenų kaina (Eur/tne);
pHG, durp – durpių kaina (Eur/tne);
pHG, dyz – dyzelino kaina (Eur/tne);
pHG, gr – medienos granulių kaina (Eur/tne);
pHP – pirktos šilumos kaina (ct/kWh).
3. Paskirstytos 4 metų laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2014 m. birželio 1 d. –
2015 m. gegužės 31 d.) nesugrąžintos 81,8 tūkst. Eur papildomai gautos pajamos dėl šilumos
kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties ir šilumos kainos
dedamųjų galiojimo metu (2015 m. sausio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos
kainą įskaičiuotų kuro ir (ar) įsigytos šilumos kainų skirtumo papildomai gautos 14 186,4 tūkst. Eur
pajamos, iš viso 14 268,2 tūkst. Eur papildomai gautos pajamos, mažinant šilumos kainą
0,31 ct/kWh (be pridėtinės vertės mokesčio).
4. Paskirstytos 4 metų laikotarpiui Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. kovo
29 d. nutarimu Nr. O3E-92 „Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ reguliuojamos veiklos
neplaninio patikrinimo“ patvirtinto 2018 m. kovo 22 d. AB „Kauno energija“ neplaninio patikrinimo
akto Nr. S3-1 išvadose nurodytos AB „Kauno energija“ nepagrįstai laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio
1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. gautos 653,5 tūkst. Eur pajamos, mažinant šilumos kainą 0,01 ct/kWh
(be pridėtinės vertės mokesčio).
5. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d.
laikotarpiu nesusigrąžintos dėl faktinės ir į šilumos kainą įskaičiuotos rezervinės galios užtikrinimo
paslaugos kainos skirtumo patirtos 94,6 tūkst. Eur sąnaudos, didinant šilumos kainą 0,01 ct/kWh (be
pridėtinės vertės mokesčio).
6. Paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. laikotarpiu
nesusigrąžintos ir 2014 m. bei 2017 m. patirtos mokestinių įsipareigojimų 225,7 tūkst. Eur sąnaudos,
didinant šilumos kainą 0,02 ct/kWh (be pridėtinės vertės mokesčio).

