ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 12 D.
SPRENDIMO NR. VI.TS-47 „DĖL AB „IGNITIS GAMYBA“ ABROMIŠKIŲ
IR ŠARKINĖS KATILINĖSE GAMINAMOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS
BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. VI.TS-194
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 37 punktu,
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu, Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96 patvirtinta Šilumos kainų
nustatymo metodika, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m.
balandžio 15 d. nutarimą Nr. O3E-449 „Dėl AB „Ignitis gamyba“ skundo dėl Elektrėnų
savivaldybės tarybos sprendimu nustatytų šilumos kainos dedamųjų nagrinėjimo“, AB „Ignitis
gamyba“ 2021 m. birželio 30 d. raštą Nr. SD-249 ir 2021 m. liepos 22 d. raštą, reg. Nr. 01.1-815,
Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. VI.TS-47
„Dėl AB „Ignitis gamyba“ Abromiškių ir Šarkinės katilinėse gaminamos šiluminės energijos
bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ (toliau – Sprendimas) 1 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija:
„1. Nustatyti AB „Ignitis gamyba“ Abromiškių ir Šarkinės katilinėse gaminamos šilumos
energijos bazinės kainos dedamąsias:
1.1. 2021 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiui:
1.1.1. Šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos, išreiškiamos formule 1,301+THG,KD,
dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,301 ct/kWh;
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD.
1.1.2. Kintamosios dedamosios THG, KD formulę:
Dedamoji
Šilumos gamybos (produkto)
kainos kintamoji dedamoji

Formulė
vienanarės THG,KD = 0,125 + (3 325.6 x pHG, d) /
(2 923 733 / 100)

pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh).
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1.2. 2022 m. rugsėjo mėn. – 2023 m. vasario mėn. laikotarpiui:
1.2.1. Šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos, išreiškiamos formule 1,184+THG,KD,
dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,184 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD.
1.2.2. Kintamosios dedamosios THG, KD formulę:
Dedamoji
Šilumos gamybos (produkto)
kainos kintamoji dedamoji

Formulė
vienanarės THG,KD = 0,125 + (3 325.6 x pHG, d) /
(2 923 733 / 100)

pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh).“
2. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir galioja iki 2023 m. vasario 28 d.
Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba
pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus)
suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai,
adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu:
Žygimantų g. 2, Vilnius.
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