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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2020 m. rugpjūčio 24 d.
Tarybos tinklapyje paskelbė 2020 m. rugpjūčio 28 d. viešojo posėdžio darbotvarkę, kurioje buvo
numatyta svarstyti klausimą „Dėl Idex Taikos elektrinė UAB investicijų derinimo ir šilumos
gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“ ir Tarybos Šilumos ir vandens
departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus (toliau – Skyrius) šio klausimo
svarstymui parengtą 2020 m. rugpjūčio 20 d. pažymą Nr. O5E-656 „Dėl Idex Taikos elektrinė UAB
investicijų derinimo ir šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“
(toliau – Pažyma).
Skyriui 2020 m. rugpjūčio 28 d. viešojo posėdžio metu pristačius klausimą pagal
darbotvarkę, Idex Taikos elektrinė UAB (toliau – Bendrovė) atstovai pateikė pastabas dėl Skyriaus
Pažymos ir skaičiavimų. Taryba, atsižvelgusi į Bendrovės atstovų posėdžio metu išdėstytus
argumentus, nusprendė atidėti šio klausimo svarstymą (viešojo posėdžio 2020 m. rugpjūčio 31 d.
protokolas Nr. O2E-40), kad Bendrovė galėtų papildomai pateikti Tarybai dokumentus dėl
planuojamų didesnių, nei Skyrius įvertino Pažymoje, einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų.
Taryba 2020 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. R2-(ŠGK)-4814 „Dėl informacijos pateikimo“
kreipėsi į Bendrovę, prašydama per 10 kalendorinių dienų nuo rašto gavimo pateikti informaciją
apie visas šios bazinės kainos galiojimo metais Bendrovės katilinėje planuojamas einamojo remonto
ir aptarnavimo sąnaudas, tame skaičiuje ir Skyriaus Pažymoje aprašytas 141,96 tūkst. Eur, t. y.
Bendrovės buvo prašoma pateikti detalią informaciją apie kasmet šios bazinės kainos galiojimo
metais planuojamą lėšų poreikį einamajam remontui ir aptarnavimui, nurodant, kokie ir už kokią
kainą konkretūs darbai bus atliekami. Kartu su minėta informacija buvo prašoma pateikti Bendrovės
atstovų posėdžio metu minėtų šiais metais jau vykdomų remonto paslaugų pirkimo ir/ar kitų
dokumentų kopijas.
Bendrovė 2020 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. 02-07-23 „Dėl informacijos pateikimo“ pateikė
informaciją, kuri, Skyriaus vertinimu, neįrodo, kad einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
bazinės kainos galiojimo metais kasmet bus didesnės, nei Skyrius įvertino pažymoje. Bendrovė
nepateikė detalios informacijos apie kasmet šios bazinės kainos galiojimo metais planuojamą lėšų
poreikį einamajam remontui ir aptarnavimui. Bendrovė pateikė darbų, atliktų 2019 m., sąrašą (be
verčių) ir nurodė, kad bazinės kainos galiojimo laikotarpiu bus atliekami tie patys darbai. Bendrovė
nepateikė Tarybos prašytų šiais metais jau vykdomų remonto paslaugų pirkimo ir/ar kitų
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dokumentų kopijų, apie kuriuos Bendrovės atstovai minėjo posėdžio metu. Bendrovė pateikė tik
dviejų dokumentų (2020 m. birželio 25 d. komercinių pasiūlymų) kopijas. Tarybai, be minėtų
2020 m. birželio 25 d. komercinių pasiūlymų, nebuvo pateikti jokie tolimesnius paslaugos pirkimo
veiksmus patvirtinantys dokumentai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Skyrius siūlo nevertinti planuojamų didesnių, nei Skyrius
įvertino Pažymoje, einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų, paliekant Pažymą nepakeistą.
Skyrius, vadovaudamasis Pažyma, Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo
Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų
ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100
„Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O335 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos
kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, Šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų
nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos
kainų nustatymo metodikos“, Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų
atskyrimo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl
Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“, siūlo pritarti
Skyriaus pateiktiems nutarimų „Dėl Idex Taikos elektrinė UAB investicijų derinimo“ ir „Dėl Idex
Taikos elektrinė UAB šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“ projektams.
PRIDEDAMA:
1. Šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo lentelė,
2 lapai.
2. Nutarimo „Dėl Idex Taikos elektrinė UAB investicijų derinimo“ projektas, 1 lapas;
3. Nutarimo „Dėl Idex Taikos elektrinė UAB šilumos gamybos bazinės kainos (kainos
dedamųjų) nustatymo“ projektas, 1 lapas.

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė

Į posėdį kviečiami:
1. Idex Taikos elektrinė UAB atstovai;
2. AB „Kauno energija“ atstovai.

Vilija Janickienė

IDEX TAIKOS ELEKTRINĖ UAB DUOMENŲ SUVESTINĖ ŠILUMOS BAZINEI KAINAI (KAINOS
DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI
2020-08-19
sudarymo data
Šilumos gamybos
(įsigijimo) verslo
vienetas

RODIKLIS

FCi, pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai
(produktui) apimtis baziniu laikotarpiu, Eur/metams

Įvesties rodikliai Investicijų grąžai
JR nustatyti baziniam laikotarpiui

HG

K*

Kapitalas, naudojamas veikloje

Eur

5 835 563

E

Nuosavas kapitalas

Eur

641 912

D

Skolintas kapitalas

Eur

5 193 651

RD

Skolinto kapitalo kaina

%

2,10%

RE

Nuosavo kapitalo grąža

%

6,27%

r**

Investicijų grąžos norma

%

2,68%

FCi, PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI),
APIMTIS BAZINIU LAIKOTARPIU, Eur/metams
CDA,i

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

Eur/metams

381 915

CCR,i

Galios rezervo įsigyjimo iš kitų asmenų sąnaudos

Eur/metams

0

CM,i

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Eur/metams

141 957

CP,i

Personalo sąnaudos

Eur/metams

374 307

CT,i

Mokesčių sąnaudos

Eur/metams

9 312

CFIN,i

Finansinės sąnaudos

Eur/metams

0

CA,i

Administracinės sąnaudos

Eur/metams

131 508

CS,i

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

Eur/metams

0

CO,i

Kitos paskirstomos sąnaudos

Eur/metams

31 032

JR,i

Investicijų grąža

Eur/metams

156 417

FCi

Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:

Eur/metams

1 226 449

Įvesties rodikliai VC nustatyti baziniam laikotarpiui

ĮVESTIES RODIKLIAI KINTAMOMS SĄNAUDOMS NUSTATYTI BAZINIAM LAIKOTARPIUI
qHG,3

Biokuro1 (tne) kiekis šilumos kiekiui QHG pagaminti

pHG,3

Biokuro1 (tne) įsigijimo kaina

qHG

Kuro kiekis šilumos kiekiui QHG pagaminti, IŠ VISO

pHG

Vidutinė kuro kaina

tne

11 752,0

Eur/tne

96,28

tne

11 752,0

Eur/tne

96,28

kgne/MWh

82,0

q HG (N)

Lyginamosios kuro sąnaudos

q E (N)

El.energijos kiekis technologinėms reikmėms, Qi 1 MWh

kWh

21,0

qE

El.energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Qi

kWh

3 010 000,0

pE

El.energijos kaina

ct/kWh

6,35

Vandens kiekis technologinėms reikmėms, Qi 1 MWh

m3

0,14

qW

Vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Qi

m3

19 900,0

pW

Vandens kaina

Eur/m 3

1,37

q W (N)

Šilumos gamybos
(įsigijimo) verslo
vienetas

RODIKLIS

VCi, KINTAMŲJŲ
SĄNAUDŲ,
PRISKIRTINŲ
REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI),
Kapitalas,
naudojamas
veikloje
APIMTIS BAZINIU LAIKOTARPIU, Eur/metams
Šilumos įsigijimo sąnaudos

Eur/metams

0

CHG

Kuro šilumai gaminti sąnaudos

Eur/metams

1 131 483

CE

Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos

Eur/metams

191 135

CW

Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos

Eur/metams

27 263

CATL

Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos

Eur/metams

0

Cp

Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos

Eur/metams

34 993

CO

Kitos kintamos sąnaudos (energijos išteklių biržos šilumos aukcionų
sąnaudos)

Eur/metus

1 410

VCi

Kintamųjų sąnaudų, IŠ VISO:

Eur/metams

1 386 284

Qi , REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGŲ (PRODUKTŲ) APIMTIS BAZINIU LAIKOTARPIU, vnt./metus

ŠILUMOS BAZINĖS (PRODUKTO) SĄNAUDOS (SĄNAUDŲ DEDAMOSIOS)

Šilumos bazinės kainos (kainos
dedamosios)

Qi , reguliuojamų paslaugų (produktų)
apimtis, Baziniam laikotarpiui, vnt./metus

CHP

Šilumos (produkto)
sąnaudos (sąnaudų
dedamosios)

VCi, projekcinių kintamųjų sąnaudų, priskirtinų
Įvesties rodikliai Investicijų grąžai
reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) apimtis
JR nustatyti baziniam laikotarpiui
baziniam laikotarpiui, Eur/metams

HG

QH

Bazinis šilumos kiekis

kWh/metus

143 315 000

QHR

Realizuotinas šilumos kiekis

kWh/metus

143 315 000

QTL

Papildomas šilumos kiekis

kWh/metus

0

QHG

Gamintinas šilumos kiekis

kWh/metus

143 315 000

QCR

Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos apimtis

kW/metus

0

Šilumos kiekio srauto vidutinė galia

kW/metus

16 360

CHG,FC

Pastoviųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti

Eur/metus

1 226 449

CHG,VC

Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti

Eur/metus

1 386 284

CHG,TTL

Visa sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti

Eur/metus

2 612 732

Eur/mėn./kW

0

ct/kWh

1,83

ct/kWh

0,97

ct/kWh

0,86

ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)
NEPRIKLAUSOMIEMS ŠILUMOS GAMINTOJAMS
TNG,HG,CR,MU Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kaina
TNG,HG,PR
TNG,HG,KD

Šilumos (produkto) gamybos bazinė vienanarė kaina (kainos
dedamosios),
Šilumos (produkto) gamybos bazinės kainos kintamoji dedamoji
(projekcinė)

TNG,HG,PR,PD Šilumos (produkto) gamybos bazinės kainos pastovioji dedamoji

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiasis specialistė

Vilija Janickienė

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL IDEX TAIKOS ELEKTRINĖ UAB INVESTICIJŲ DERINIMO
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir
Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m.
liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo
Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“,
atsižvelgdama į Idex Taikos elektrinė UAB 2018 m. gruodžio 19 d. raštu Nr. 48 „Dėl šilumos
bazinės kainos dedamųjų projekto pateikimo“ pateiktas derinti investicijas ir Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos
gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Idex Taikos
elektrinė UAB investicijų derinimo ir šilumos gamybos bazinės kainos (kainos dedamųjų)
nustatymo“, Taryba n u t a r i a:
Derinti Idex Taikos elektrinė UAB 5 835 563,0 Eur vertės investicijas.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL IDEX TAIKOS ELEKTRINĖ UAB ŠILUMOS GAMYBOS BAZINĖS KAINOS
(KAINOS DEDAMŲJŲ) NUSTATYMO
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi ir
32 straipsnio 14 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų
nustatymo metodikos“, atsižvelgdama į Idex Taikos elektrinė UAB 2018 m. gruodžio 19 d. raštu
Nr. 48 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų projekto pateikimo“ pateiktą šilumos gamybos
bazinės kainos projektą ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir
vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2020 m. rugpjūčio 20 d.
pažymą Nr. O5E-656 „Dėl Idex Taikos elektrinė UAB investicijų derinimo ir šilumos gamybos
bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo“ bei 2020 m.
d. pažymą Nr. O5E- „Dėl
Idex Taikos elektrinė UAB investicijų derinimo ir šilumos gamybos bazinės kainos (kainos
dedamųjų) nustatymo“, Taryba n u t a r i a:
Nustatyti Idex Taikos elektrinė UAB iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.:
1. Šilumos gamybos bazinės kainos, išreiškiamos formule 0,86 + THG, KD, dedamąsias (be
pridėtinės vertės mokesčio):
1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,86 ct/kWh;
1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG, KD.
2. Kintamosios dedamosios THG, KD formulę:
Dedamoji
Šilumos gamybos vienanarės kainos
kintamoji dedamoji

Formulė
THG,KD = 0,18 + (11 752,0 x pHG,b) / (143 315 000 / 100)

pHG, b – biokuro kaina (Eur/tne).

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

Tarybos pirmininkas
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