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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba1 (toliau – Taryba) gavo UAB Kretingos šilumos
tinklų (toliau – Bendrovė) 2019 m. birželio 28 d. raštu Nr. R2-140 „Dėl karšto vandens kainos
dedamųjų projekto pateikimo“ pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą (toliau –
Projektas).
Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyrius
(toliau – Skyrius) Bendrovės pateiktą Projektą patikrino vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 11 dalimi ir Karšto vandens kainų
nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl
Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), nuostatomis.
Vadovaujantis Įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Metodikos 17 punkto nuostatomis, karšto
vandens kainas nustato Taryba, o savivaldybė teikia Tarybai tik karšto vandens kainos dedamųjų
suderinimo dokumentus ir (ar) pagrįstas pastabas.
Kretingos rajono savivaldybės meras (toliau – Savivaldybė) 2019 m. liepos 08 d. raštu Nr.
(4.1.43.)-D3-3228 informavo Tarybą, kad Savivaldybė susipažino su Bendrovės pateiktu projektu,
pastabų ir pasiūlymų neturi.
Bendrovės galiojančios karšto vandens kainos dedamosios nustatytos Komisijos 2018 m.
spalio 26 d. nutarimu Nr. O3E-367 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos
dedamųjų nustatymo“.
Bendrovės Projekte karšto vandens kainos dedamųjų nustatymui nurodytas ataskaitinis
laikotarpis 2018 m.
Pažymėtina, kad Bendrovė karšto vandens tiekimo veiklos nevykdo, t. y. šilumos vartotojai
nepasirinko Bendrovės kaip karšto vandens tiekėjo. Vadovaujantis Įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi,
vartotojai daugiabučiuose namuose gali pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto
vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Remiantis to paties
įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo
1

Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16 1, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių
pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Komisijos bei
numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat
Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019
m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos
ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos.
Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės
aktuose vartojamus reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir
„Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė
energetikos reguliavimo taryba“.

2
karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas, todėl Bendrovei turi būti
nustatytos karšto vandens kainos dedamosios
Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji
Metodikos 30 punkte numatyta, kad būtinas paruošti karšto vandens kiekis skaičiuojamas
pagal per ataskaitinį laikotarpį karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį,
atsižvelgus į priežastis, lėmusias šio kiekio pasikeitimą. Karšto vandens tiekėjas, pradedantis karšto
vandens tiekimo veiklą, būtino parduoti karšto vandens kiekį apskaičiuoja pagal geriamojo vandens
tiekėjo ataskaitinio laikotarpio pateiktus duomenis.
Geriamojo vandens tiekėjas UAB „Kretingos vandenys“ 2019 m. birželio 20 d. raštu
Nr. 2-390 „Dėl duomenų karšto vandens kainos skaičiavimui pateikimo“ pateikė Bendrovei
duomenis apie geriamojo vandens, sunaudoto karštam vandeniui ruošti, kiekį 2018 metais. Skyriaus
ir Bendrovės skaičiavimais, geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis sudaro
53,234 tūkst. m3 ir atitinka UAB „Kretingos vandenys“ nurodytą 2018 m. iki daugiabučių namų
įvadų patiekto geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekį.
Pagal Metodikos 32 punktą, planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis daugiabučiuose
namuose esantiems vartotojams nustatomas iš būtino paruošti karšto vandens kiekio atėmus
faktines, tačiau ne didesnes kaip 3 proc. leistinas karšto vandens netektis daugiabučių namų
tinkluose, susidarančias dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų.
Ataskaitinio laikotarpio (2018 m.) faktinės karšto vandens netektys sudaro 1,045 tūkst. m3
(1,964 proc.). Bendrovės Projekte planuojamos karšto vandens netektys daugiabučių namų
tinkluose sudaro 1,045 tūkst. m3, apskaičiuotos taikant 1,964 proc. karšto vandens netektis (Projekto
aiškinamajame rašte ir prieduose nurodyta 2,00 proc.), kurios atitinka faktines ataskaitinio
laikotarpio netektis. Bendrovės Projekte planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis sudaro
52,189 tūkst. m3.
Skyrius, vadovaudamasis Metodikos 32 punkto nuostata, taikydamas 1,964 proc.
ataskaitinio laikotarpio faktines karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, susidarančias
dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų, nuo apskaičiuoto būtino paruošti karšto vandens
kiekio 53,234 tūkst. m3, apskaičiavo planuojamą realizuoti karšto vandens kiekį 52,189 tūkst. m3,
kuris atitinka Bendrovės apskaičiuotą.
Galiojančioje karšto vandens kainoje nustatytų ir planuojamų realizuoti karšto bei geriamojo
vandens kiekių palyginimas pateiktas 1 lentelėje.
1 lentelė. Realizuoto karšto ir geriamojo vandens kiekių palyginimas, kai neįrengta nuotolinio
duomenų nuskaitymo sistema, tūkst. m3
Eil.
Nr.
1

1.
2.
2.1.
2.2.
3.

Rodikliai

Galiojant
i kaina

Ataskaitini
s
laikotarpis

Bendrovės
projektas

Skyriaus
projektas

Pokytis
(6-3)

2

3

4

5

6

7

58,862

53,234

53,234

53,234

-5,628

53,314

52,189

52,189

52,189

-1,125

53,277

52,157

52,157

52,157

-1,120

0,037

0,032

0,032

0,032

-0,005

9,430

1,964

2,00*

1,964

-7,466

Geriamojo vandens,
reikalingo karštam
vandeniui ruošti, kiekis
Realizuoto karšto
vandens kiekis
iš to sk. vartotojams
daugiabučiuose namuose
kitiems vartotojams
Karšto vandens netektys
daugiabučių namų
tinkluose, proc.

*Projekto aiškinamajame rašte ir prieduose nurodomos 2,00 proc. planuojamos karšto vandens netektys daugiabučių
namų tinkluose, tačiau realizuoto karšto vandens kiekis apskaičiuotas taikant 1,964 proc. netektis.
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Skyriaus skaičiavimais, taikant nustatytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų ir geriamojo vandens pardavimo kainas, projekcinė 2019 m. lapkričio mėn. karšto vandens
kainos kintamoji dedamoji (šilumos kaina – 5,56 ct/kWh) daugiabučių namų vartotojams yra
5,27 Eur/m3, o kitiems vartotojams – 5,17 Eur/m3.
Skyriaus apskaičiuota kintamoji kainos dedamoji daugiabučių namų vartotojams 5,27 Eur/
3
m , lyginant su galiojančia 5,69 Eur/m3, mažėja 0,42 Eur/m3 arba 7,4 proc. dėl taikytų mažesnių
faktinių karšto vandens netekčių, susidarančių daugiabučių namų tinkluose.
Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji
Kaip minėta, Bendrovė, ataskaitiniu laikotarpiu ir projekto rengimo laikotarpiu karšto
vandens tiekimo veiklos nevykdė. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė karšto vandens tiekimo veiklos
pastoviąsias sąnaudas planuoja vadovaudamasi projekto rengimo metu galiojusiais 2017 m.
lyginamosios analizės rodikliais2, nustatytais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
(toliau – Komisija), 2018 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. O3E-368 „Dėl 2017 m. šilumos gamybos,
perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens
apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių paskelbimo“ (toliau – Lyginamieji
rodikliai) bei, įvertindama planuojamas personalo sąnaudas pagal suplanuotą darbuotojų skaičių.
Pastoviosios karšto vandens tiekimo veiklos sąnaudos nustatomos vadovaujantis Metodikos
33.1 papunkčiu. Bendrovės Projekte numatyta 14,457 tūkst. Eur pastoviųjų sąnaudų.
Bendrovės Projekte suplanuotos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos sudaro
2,088 tūkst. Eur, Skyriaus apskaičiuotos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos pagal
IV grupės Lyginamąjį rodiklį atitinka Bendrovės suplanuotas einamojo remonto ir aptarnavimo
sąnaudas.
Bendrovės Projekte planuojamos personalo sąnaudos sudaro 10,576 tūkst. Eur, iš jų darbo
užmokesčio sąnaudos sudaro 10,392 tūkst. Eur.
Bendrovė planuoja, kad karšto vandens tiekimo veikloje bus reikalingas vienas
darbuotojas – kontrolierius. Bendrovė, remdamasi 2018 m. gruodžio 31 d. Bendrovės direktoriaus
įsakymu Nr. VI-87 patvirtintu etatų sąrašu, taikydama jame numatytą kontrolieriaus pareigybės
mėnesinį darbo užmokestį 866,0 Eur/mėn., įvertino 10,392 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų.
Bendrovės darbo užmokesčio sąnaudos apskaičiuotos, atsižvelgus į nuo 2019 m. sausio 1 d.
įsigaliojusius Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos
valstybinio socialinio bei privalomojo draudimo įstatymo pakeitimus. Bendrovės planuojamos
socialinio draudimo sąnaudos sudaro 0,184 tūkst. Eur.
Metodikos 33.1.3.1 papunktis numato, kad metinis darbo užmokesčio fondas skaičiuojamas
karšto vandens tiekimo veiklos, įskaitant karšto vandens tiekimo veiklai priskirtų bendrosios veiklos
darbuotojų skaičių, padauginus iš darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, o Metodikos
33.1.3.1.5 papunktyje nustatyta, kad visais atvejais darbo užmokesčio fondas negali viršyti siektino
darbo užmokesčio fondo sumos, apskaičiuojamos siektiną darbuotojų skaičių padauginus iš
Lietuvos statistikos departamento skelbiamo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo
sektoriaus vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio3.
Pažymėtina, kad Bendrovės planuojamos darbo užmokesčio sąnaudos neviršija, siektino
darbo užmokesčio fondo sąnaudų.
Skyrius skaičiavimuose vertina 10,392 tūkst. Eur darbo užmokesčio sąnaudų ir
0,184 tūkst. Eur socialinio draudimo sąnaudų, iš viso 10,576 tūkst. Eur personalo sąnaudų, kurios
atitinka Bendrovės Projekte suplanuotas.
Bendrovės Projekte planuojamos administracinės sąnaudos sudaro 0,364 tūkst. Eur.
Bendrovės administracines sąnaudas sudaro kanceliarinės sąnaudos, kurios suplanuotos, atsižvelgus

2

Bendrovė priskiriama IV šilumos tiekėjų grupei
Lietuvos statistikos departamento skelbiamas elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo sektoriaus
2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesio darbo užmokestis – 1702,8 Eur/mėn.
3

4
į planuojamą aptarnauti vartotojų skaičių. Skyrius apskaičiuotos administracinės sąnaudos atitinka
Bendrovės apskaičiuotas.
Bendrovės planuojamos rinkodaros ir pardavimų sąnaudos sudaro 1,429 tūkst. Eur. Skyriaus
skaičiavimai atitinka Bendrovės suplanuotas rinkodaros ir pardavimų sąnaudas, kurios neviršija
apskaičiuotų pagal Lyginamuosius rodiklius.
Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, karšto vandens tiekimo veiklai priskiriamos
pastoviosios sąnaudos sudaro 14,457 tūkst. Eur, kurios yra 0,452 tūkst. Eur didesnės nei
galiojančioje kainoje.
Pagal Metodikos 36 punktą, investicijų grąža skaičiuojama nuo pastoviųjų sąnaudų, priskirtų
karšto vandens ruošimo ir vartotojų mažmeninio aptarnavimo paslaugai, taikant investicijų grąžos
normą, apskaičiuotą, vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos (toliau –
WACC metodika), patvirtintos Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl
Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, investicijų grąžos skaičiavimo
nuostatomis.
Remiantis WACC metodikos 6 punktu, Bendrovės faktinė skolinto kapitalo kaina turi būti
ne didesnė nei skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis.
WACC metodikos 7 punkte numatyta, kad jeigu ūkio subjekto faktinė skolinto kapitalo kaina yra
mažesnė nei skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis,
skolinto kapitalo kaina didinama dalimi, kuri lygi pusei ūkio subjekto faktinės skolinto kapitalo
kainos ir skolinto kapitalo kainos viršutinės ribos pagal Lietuvos banko duomenis skirtumo.
Bendrovės faktinė vidutinė 2017 m. liepos mėn. – 2018 m. birželio mėn. skolinto kapitalo kaina
sudaro 1,73 proc. ir yra mažesnė nei skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko
skelbiamus duomenis (2,10 proc.)4. Bendrovė, remdamasi WACC metodikos 7 punktu, faktinę
1,73 proc. skolinto kapitalo kainą didino 0,19 proc.5 ir įvertino 1,92 proc. skolinto kapitalo kainą.
Skyriaus skaičiavimai atitinka Bendrovės skaičiavimus.
WACC metodikos 11 punkte numatyta, kad ūkio subjektui investicijų grąžos norma
nustatoma, taikant optimalią kapitalo struktūrą, jei pagal faktinę ūkio subjekto kapitalo struktūrą
investicijų grąžos norma yra didesnė, nei apskaičiuota pagal optimalią kapitalo struktūrą. Pagal
WACC metodikos 10 punktą kapitalo struktūra laikoma optimalia, kai skolintas kapitalas sudaro
60 proc., nuosavas – 40 proc. Bendrovės skaičiavimais, pagal WACC metodikos 11 punktą taikant
optimalią kapitalo struktūrą, bei 6,27 proc. nuosavo kapitalo kainą ir 1,92 proc. skolinto kapitalo
kainą, investicijų grąžos norma sudaro 4,10 proc. Skyriaus skaičiavimais, pagal Bendrovės 2018 m.
balanso duomenis apskaičiuota investicijų grąžos norma sudaro 6,56 proc., pagal optimalią kapitalo
struktūrą – 4,10 proc., taikant Projekto pateikimo metu galiojusią 6,27 proc. nuosavo kapitalo grąžą
bei pagal WACC metodikos 7 punktą apskaičiuotą 1,92 proc. skolinto kapitalo kainą. Skyriaus
įvertinta 4,10 proc. investicijų grąžos norma atitinka Bendrovės Projekte apskaičiuotą.
Skyrius ir Bendrovės skaičiavimais, taikant 4,10 proc. investicijų grąžos normą nuo
pastoviųjų sąnaudų (14,457 tūkst. Eur) apskaičiuota investicijų grąža sudaro 0,593 tūkst. Eur.
Galiojančioje kainoje įvertintų, ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai patirtų bei Bendrovės ir
Skyriaus planuojamų sąnaudų palyginimas pateiktas 2 lentelėje.
2 lentelė. Galiojančioje karšto vandens kainoje įvertintų, Bendrovės planuojamų ir Skyriaus
apskaičiuotų pastoviųjų sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur
Eil.
Nr.
1
1.
1.1.
1.2.
4
5

Rodiklio pavadinimas
2
Pastoviosios sąnaudos
Einamojo remonto ir aptarnavimo
sąnaudos
Personalo sąnaudos

Galiojanti
kaina
3
14,005

Bendrovės
projektas
4
14,457

Skyriaus
projektas
5
14,457

Pokytis
(5-3)
6
0,452

0,674

2,088

2,088

1,414

9,005

10,576

10,576

1,571

http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-(wacc)-skaiciuoti.aspx
(2,10 – 1,73) / 2 = 0,19 proc.

5
Eil.
Nr.
1.2.1.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Rodiklio pavadinimas
iš to sk. darbo užmokesčio
sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Rinkodaros
ir
pardavimų
sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Investicijų grąža

Galiojanti
kaina

Bendrovės
projektas

Skyriaus
projektas

Pokytis
(5-3)

8,848

10,392

10,392

1,544

-

0,364

0,364

0,364

2,953

1,429

1,429

-1,524

1,373
0,740

0,593

0,593

-1,373
-0,147

Pastaba: galiojančios karšto vandens kainos dedamosios buvo apskaičiuotos pagal Karšto vandens kainų nustatymo
metodikos redakciją, galiojusią iki 2017 m. birželio 30 d.

Iš viso Skyriaus apskaičiuotos būtinosios karšto vandens tiekimo veiklos pajamos sudaro
15,050 tūkst. Eur. Pastovioji kainos dedamoji (0,29 Eur/m3), lyginant su galiojančia (0,28 Eur/m3)
didėja dėl nustatytų didesnių pastoviųjų karšto vandens sąnaudų bei dėl nustatyto mažesnio
planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio.
Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotų 2019 m. lapkričio mėn. projekcinių karšto vandens
kainos pastoviųjų ir kintamųjų dedamųjų palyginimas su galiojančiomis kainomis pateiktas
3 lentelėje, taikant šilumos kainą (5,56 ct/kWh). Detalus karšto vandens kainos dedamųjų
skaičiavimas pateikiamas pažymos priede.
3 lentelė. 2019 m. lapkričio mėn. galiojančių ir projekcinių karšto vandens kainų dedamųjų
palyginimas, Eur/m3
Eil.
Nr.

Karšto vandens kaina

Galiojanti
kaina

Bendrovės
projektas

Skyriaus
projektas

Pokytis
(5-3)

1

2

3

4

5

6

5,97

5,56

5,56

-0,41

0,28
5,69
5,45
0,28
5,17

0,29
5,27
5,46
0,29
5,17

0,29
5,27
5,46
0,29
5,17

0,01
-0,42
0,01
0,01
0,00

1.1.
1.1.1
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Vartotojams daugiabučiuose
namuose
pastovioji dedamoji
kintamoji dedamoji
Kitiems vartotojams
pastovioji dedamoji
kintamoji dedamoji

Skyriaus apskaičiuota projekcinė 2019 m. lapkričio mėn. karšto vandens kaina vartotojams
daugiabučiuose namuose, yra 5,56 Eur/m3, palyginus su šiuo metu galiojančia 5,97 Eur/m3 mažėja
0,41 Eur/m³ arba 6,9 proc. Pastovioji dedamoji, lyginant su galiojančia, didėja 0,01 Eur/m³ arba
3,6 proc. dėl nustatyto mažesnio planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio. Karšto vandens
kainos kintamoji dedamoji, palyginus su galiojančia kintamąja, mažėja 0,42 Eur/m³ arba 7,4 proc.
dėl nustatytų mažesnių leistinų karšto vandens netekčių, susidarančių daugiabučių namų tinkluose.
Skyrius,
išanalizavęs
Bendrovės
pateiktą
Projektą,
vadovaudamasis
Įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi ir Metodikos nuostatomis, siūlo Tarybai pritarti pateiktam
nutarimo „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“
projektui.
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų
nustatymo“ projektas, 1 lapas.
2. Karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimas, 3 lapai.
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Į posėdį kviečiami:
1. Kretingos savivaldybės atstovai, (savivaldybe@kretinga.lt).
2. UAB „Druskininkų butų ūkis“ atstovai, (info@kresiti.lt).

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ
NUSTATYMO
2019 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 11 dalimi, Karšto
vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“,
įvertinusi UAB Kretingos šilumos tinklų 2019 m. birželio 28 d. raštu Nr. R2-140 „Dėl karšto
vandens kainos dedamųjų projekto pateikimo“ pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą,
bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir
vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2019 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl
UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Taryba n u t a r i a:
Nustatyti UAB Kretingos šilumos tinklams karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos
formule 0,29 + Tkv kd, dedamąsias:
1. Karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,29 Eur/m3.
2. Karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd:
2.1. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams
daugiabučiuose namuose:
Dedamoji
Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Formulė
Tkv kd = (52,02 × Tš) + (1,02 × Tgv) + (0,020 × Tgv. pard)

2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams:
Dedamoji
Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

Formulė
Tkv kd = (51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (0,020 × Tgv. pard)

čia:
Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (Eur/kWh);
Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams (Eur/m3);
Tgv. pard. – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

UAB Kretingos šilumos tinklai

Karšto vandens kainų nustatymo metodikos
1 priedas

PASTOVIOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS
Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

Galiojanti dedamoji

Bendrovės projektas

Skyriaus projektas

1

2

3

4

6

7

1.

Realizuoto karšto vandens kiekis

tūkst. m

53.314

52.189

52.189

2.

Pastoviosios būtinosios sąnaudos:

tūkst. Eur

14.005

14.457

14.457

Nusidėvėjimas (amortizacija)

tūkst. Eur
2.088
10.576

2.088
10.576

2.1.
2.1.1.

iš to. sk. nuotolinio duomenų perdavimo sistemos

3

tūkst. Eur

2.2.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

tūkst. Eur

2.3.

Personalo sąnaudos

tūkst. Eur

0.674
9.005

tūkst. Eur

8.848

2.3.1.

iš to. sk. darbo užmokesčio sąnaudos

2.4.

Mokesčių sąnaudos

tūkst. Eur

2.5.

Finansinės sąnaudos

tūkst. Eur

2.6.

Administracinės sąnaudos

tūkst. Eur

2.7.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

tūkst. Eur

2.953

tūkst. Eur

2.953

2.7.1.

iš to. sk. sąskaitų parengimo ir įmokų administravimo

10.392

10.392

0.364

0.364
1.429

1.429
1.429

1.429

2.8.

Kitos paskirstomos sąnaudos

tūkst. Eur

2.9.

Veiklos sąnaudos

tūkst. Eur

1.373

0.00

0.00

3.

Investicijų grąža

tūkst. Eur

0.593

0.593

4.

Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji

0.740
0.28

0.29

0.29

Eur/m3

Pastabos:
Galiojanti kainos dedamoji nustatyta vadovaujantis Karšto vandens metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu O3-106 redakcija, galiojusia iki 2017 m. birželio 30 d.
Galiojanti kainos dedamoji nustatyta Komisijos 2018 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3E-367
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UAB Kretingos šilumos tinklai

Karšto vandens kainų nustatymo metodikos
2 priedas

KINTAMOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS

1
1.

2
Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis

3
tūkst. m3

4
58.862

Ataskaitinis laikotarpis (2018
m.)
5
53.234

2.

Realizuoto karšto vandens kiekis:

tūkst. m3

53.314

52.189

52.189

52.189

2.1.

iš to. sk. vartotojams daugiabučiuose namuose

tūkst. m3

53.277

52.157

52.157

52.157

2.2.

kitiems vartotojams

tūkst. m3

0.037

0.032

0.032

0.032

tūkst. m3

5.548

1.045

1.045

1.045

%

9.430

1.964

2,00*

1.964

kWh/m3

51.00

51.00

51.00

51.00

tūkst. MWh

3.00

2.715

2.715

2.715

vnt.

88

89

89

89

Eil. Nr.

3.

Rodikliai

Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose

Mato vnt.

Galiojančios dedamosios

Bendrovės projektas

Skyriaus projektas

6
53.234

7
53.234

4.

Šilumos kiekis

5.

Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš
karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius

6.

Šilumos kaina

ct/kWh

5.56

5.56

5.56

5.56

7.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

Eur/m3

2.26

2.26

2.26

2.26

8.

Geriamojo vandens pardavimo kaina

Eur/apsk. pr.
per mėn.

3.79

3.79

3.79

3.79

9.

Šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis

koef.

56.31

52.02

52.02

52.02

10.

Geriamojo vandens ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio
santykis

koef.

1.10

1.02

1.02

1.02

11.

Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo
realizuoti karšto vandens kiekio santykis

koef.

0.020

0.020

0.020

0.020

12.

Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji vartotojams daugiabučiuose
namuose

formulė

(56,31 × Tš) + (1,1 × Tgv) + (52,02 × Tš) + (1,02 × Tgv) + (52,02 × Tš) + (1,02 × Tgv) + (52,02 × Tš) + (1,02 × Tgv)
(0,020 × Tgv.pard)
(0,020 × Tgv.pard)
(0,020 × Tgv.pard)
+ (0,020 × Tgv.pard)

121.

Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji kitiems vartotojams

formulė

(51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv)
(0,02 × Tgv.pard)
(0,02 × Tgv.pard)
(0,020 × Tgv.pard)
+ (0,020 × Tgv.pard)

13.

Kintamosios karšto vandens dedamosios projekcinė kaina vartotojams
daugiabučiuose namuose

Eur/m3

5.69

5.27

5.27

5.27

131.

Kintamosios karšto vandens dedamosios projekcinė kaina kitiems
vartotojams

Eur/m3

5.17

5.17

5.17

5.17

Pastabos:
2.1 eil. nurodomas realizuoto karšto vandens kiekis, sunaudotas gyventojų ir kitų vartotojų, esančių daugiabučiuose namuose.
Galiojanti kainos dedamoji nustatyta Komisijos 2018 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3E-367
*Projekto aiškinamajame rašte ir prieduose nurodomos 2,00 proc. planuojamos karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose, tačiau realizuoto karšto vandens kiekis apskaičiuotas taikant 1,964 proc. netektis.
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UAB Kretingos šilumos tinklai

Karšto vandens kainų nustatymo metodikos
3 priedas

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ PROJEKTAS
Bendrovės projektas
Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

2

3

1

1.
1.1.

Skyriaus projektas

formulės / kainos

projekcinė
kaina

formulės / kainos

projekcinė
kaina

4

5

6

7

0,29 + Tkv kd

5.56

0,29 + Tkv kd

5.56

KAINOS DEDAMOSIOS:
vartotojams daugiabučiuose namuose:

formulė

1.1.1. pastovioji dedamoji

Eur/m

0.29

0.29

0.29

0.29

1.1.2. kintamoji dedamoji

formulė

(52,02 × Tš) + (1,02 × Tgv) + (0,020 × Tgv.pard)

5.27

(52,02 × Tš) + (1,02 × Tgv) + (0,020 × Tgv.pard)

5.27

formulė

0,29 + Tkv kd

5.46

0,29 + Tkv kd

5.46

1.2.

kitiems vartotojams:

3

1.2.1. pastovioji dedamoji

Eur/m

0.29

0.29

0.29

0.29

1.2.2. kintamoji dedamoji

formulė

(51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (0,020 × Tgv.pard)

5.17

(51,00 × Tš) + (1,00 × Tgv) + (0,020 × Tgv.pard)

5.17

3
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