Šilumos kainos dedamosios nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2017 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. O3E-253 „Dėl akcinės bendrovės „Jonavos šilumos
tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“.
Nutarta nustatyti AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias (be
pridėtinės vertės mokesčio):
1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,27 +
THG,KD, dedamąsias:
1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,27 ct/kWh;
1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;
2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:
2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 1,27 + TH,KD, dedamąsias:
2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,27 ct/kWh;
2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;
2.2. dvinarės kainos dedamąsias:
2.2.1. pastoviąją dedamąją (šilumos srauto vidutinei galiai)– 9,28 Eur/kW per mėnesį;
2.2.2. kintamąją dalį – TH,KD;
3. šilumos perdavimo kainas:
3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,59 + THT,KD, dedamąsias:
3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,59 ct/kWh;
3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;
3.2. dvinarės kainos dedamąsias:
3.2.1. pastoviąją dedamąją (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,36
Eur/kW per mėnesį;
3.2.2. kintamąją dedamąją – THT,KD;
4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai : jei vartotojas pasirinko
mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,15 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko
mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio)
užmokestis atitinkamai vartotojų grupei 13,46 Eur/mėn./kW ir mažmeninio aptarnavimo bazinis
pastovus (mėnesio) užmokestis 1,00 Eur/mėn.
5. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD , THT,KD formules:
Eil.
Nr.

1.
2.
3.

Dedamoji

Formulė

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

THG,KD = TH,KD = 0,05 + ((38549 x pHG, d) +
(10050,5 x pHG, b) + (31,5 x pHG, gr))
x100/150710000
THT,KD = 0,08 + (22890000 x TH) / 127820000
TH = 1,27+ TH,KD

čia:
pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);
pHG, b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne);
pHG, gr – medžio granulių kaina (Eur/tne).
6. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui per šilumos kainos dedamųjų galiojimo
laikotarpius nuo 2012 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. spalio 31 d. nesusigrąžintas 33,1 tūkst. Eur kuro
sąnaudas ir nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų
ir faktiškai patirtų kurui įsigyti sąnaudų dydžių skirtumo gautas papildomas pajamas 170,3 tūkst.
Eur, iš viso 137,2 tūkst. Eur, mažinant šilumos kainą 0,11 ct/kWh.

