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Š.m. balandžio 18 d. Valstybinėje kainų ir energetikos
kontrolės komisijoje vyko pasitarimas, kuriame buvo
aptarti aktualūs šilumos ūkio sektoriaus klausimai. Šiame
pasitarime dalyvavo kainų komisijos, Lietuvos šilumos tiekėjų
asociacijos ir Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos
atstovai.
SUSITIKIMO DARBOTVARKĖ
1.Dėl dvinario šilumos ir karšto vandens tarifo taikymo vartotojų grupėms bei mokėjimų
už šilumą išdėstymo tolygiai metų bėgyje;
2.Dėl VKEKK rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų atitikimo Įstatymui;
3.Dėl elektros sąnaudų ir apmokėjimo už šilumos punktuose suvartotą elektrą;
4.Dėl elektros, gaminamos termofikacinėse elektrinėse, kvotų, supirkimo kainų ir
galimybės stabilizuoti šilumos kainas;
5.Dėl teisės aktų pakeitimų naujų nuostatų įgyvendinimo terminų;
6.Dėl pagrįstų sąnaudų priskyrimo, diferencijuojant šilumos kainas "prieš" ir "už" šilumos
punktus;
7.Dėl nuotolinio duomenų perdavimo ir valdymo sistemų įdiegimo ir naudojimo;
8.Dėl viešai skelbtos informacijos apie Lietuvos šilumos tiekėjų veiklą pagrįstumo tyrimo

I.

2007-2013 METŲ ES STRUKTŪRINĖ PARAMA

I.I. VP3-3.4-ŪM-02-K priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ (toliau - AEI
priemonė).
Papildomai parengtų naujų projektų finansavimui reikiama via suma siekia apie 600 mln. Lt (ES - apie 300 mln.
Lt)
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Nauji projektai laukiantys II kvietimo teikti paraiškas

VKEKK duomenimis 2011/2012 m.:
1) šildymo sezonu dujos kainuos 30 proc. daugiau, t.y. ~1890 Lt/tne
2) šilumos kilovatvalandės kaina sieks ~28-30 ct/kWh
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Centralizuotai tiekiamos šilumos vidutinės kainos kitimo
priklausomybė nuo gamtinių dujų kainos skirtingais
šildymo sezonais Lietuvoje ir prognozė 2011/2012 šild.
sezonui
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