VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PLUNGĖS BIOENERGIJA“ ŠILUMOS
GAMYBOS (PRODUKTO) BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2015 m. birţelio 26 d. Nr. O3-390
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 14 dalimi,
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, atsiţvelgdama
į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos
skyriaus 2015 m. birţelio 18 d. paţymą Nr. O5-194 „Dėl uţdarosios akcinės bendrovės
„Plungės bioenergija“ šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos dedamųjų nustatymo“,
Komisija n u t a r i a:
1. Nustatyti UAB „Plungės bioenergija“ iki 2018 m. birţelio 30 d.:
1.1. šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos, išreiškiamos formule 1,23 + THG KD
(4,25 + THG KD), dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,23 euro ct/kWh (4,25 ct/kWh);
1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;
1.2. kintamosios dedamosios THG KD formulę (eurais):
Eil. Nr.
1.

Dedamoji
Šilumos gamybos (produkto) vienanarės kainos
kintamoji dedamoji

Formulė
T HG KD = 0,23 +(3 549,87 x Tb) / (43,06 x
10 000))

Tb – biokuro kaina (Eur/tne).

1.3. informaciniais tikslais pateikiama kintamosios dedamosios THG KD formulė litais:
Eil. Nr.
1.

Dedamoji
Šilumos gamybos (produkto) vienanarės kainos
kintamoji dedamoji

Formulė
T HG KD = 0,78 +((3 549,87 x Tb) / (43,06
x 10 000))

Tb – biokuro kaina (Lt/tne).

2. Konstatuoti, kad šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. birţelio 1 d. –
2014 m. geguţės 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios
nepadengtos kuro sąnaudos yra 14,215 tūkst. Eur (49,081 tūkst. Lt). UAB „Plungės bioenergija“
šias nepadengtas sąnaudas turi įvertinti, nustatydama šilumos kainos dedamąsias.
Šis nutarimas gali būti skundţiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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