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NUTARIMAS 

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2014 M. 

LIEPOS 28 D. NUTARIMO NR. O3-343 „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS 

ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ 

PAKEITIMO BEI DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ 

 

2014 m. spalio 13 d. Nr. O3-826 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi bei 

7 dalies 1 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų 

nustatymo metodikos“, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, 

Nacionalinės euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.  

birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės 

informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ III, IV skyriais, 

atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus (toliau – Šilumos 

skyrius) 2014 m. liepos 21 d. pažymą Nr. O5-193 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 

šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Jonavos rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. 1 TS-0267 „Dėl akcinės bendrovės 

„Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir Šilumos skyriaus  

2014 m. spalio 2 d. pažymą Nr. O5-261 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

2014 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. O3-343 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 

šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo bei dėl akcinės bendrovės „Jonavos 

šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų“ Komisija n u t a r i a: 

1. Pakeisti Komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. O3-343 „Dėl akcinės bendrovės 

„Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ 2.2 punktą ir jį išdėstyti 

taip: 

„2.2. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules: 
Eil. 

Nr. 
Dedamoji Formulė 

1. 
Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į 

tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji 

Tg nš kd = Tpt kd = 0,06 + ((5474,0 x Td) + (8954,9 x 

Tb) + (62,8x Tš)) / (150,71 x 10000) 

2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji T pr kd = 0,08 + (22,89 x Tpt)/ 127,8 

3. Patiektos į tinklą šilumos kaina Tpt = 1,09 + Tpt kd 

 

2. Konstatuoti, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu 

Nr. 1 TS-0267 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų 

nustatymo“ šilumos kainos dedamosios AB „Jonavos šilumos tinklai“ nustatytos be pažeidimų. 

3. Siūlyti Jonavos rajono savivaldybės tarybai koreguoti 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo 

Nr. 1 TS-0267 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų 

nustatymo“ 2.2 punktą ir jį išdėstyti taip: 
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„2.2. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules: 
Eil. 

Nr. 
Dedamoji Formulė 

1. 
Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į 

tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji 

Tg nš kd = Tpt kd = 0,06 + ((5474,0 x Td) + (8954,9 x 

Tb) + (62,8x Tš)) / (150,71 x 10000) 

2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji T pr kd = 0,08 + (22,89 x Tpt)/ 127,8 

3. Patiektos į tinklą šilumos kaina Tpt = 1,09 + Tpt kd 

 

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

Komisijos pirmininkė         Diana Korsakaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


