Projekto
lyginamasis variantas
VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M.
LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO
METODIKOS“ PAKEITIMO
2018 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 35 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 32 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1784,
Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 2, 3, 10, 13 straipsnių, šeštojo
ir septintojo skirsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1785, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių
dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1783 bei į Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2018 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Šilumos kainų
nustatymo metodikos pakeitimo“ Komisija n u t a r i a :
1. Pakeisti Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo
metodikos“ patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką (toliau – Metodika):
1.1. Pakeisti 58.61.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„58.61.1. atsižvelgiant į kitų kintamųjų sąnaudų (pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo),
cheminių medžiagų technologijai, energijos išteklių biržos operatoriaus ir (ar) gamtinių dujų biržos
operatoriaus teikiamų paslaugų, laboratorinių tyrimų ir pan. sąnaudų) kiekio poreikį ir įsigijimo
kainas atitinkamų laikotarpiu;“
1.2. Pakeisti 76.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„76.6. nustatant praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtas sąnaudas kurui, įvertinama,
ar energetikos įmonė laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme numatytų įpareigojimų. Sąnaudų
įtraukimo į šilumos kainą ribojimas pagal vidutinę biokuro biržos kainą ir (ar) vidutinę gamtinių
dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai energijos išteklių biržoje ir (ar) gamtinių dujų
biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies ir (ar)
gamtinių dujų kiekio ar jo dalies;“
1.3. Pakeisti 22 priedą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Komisijos pirmininkas

