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Šilumos sektoriaus rodikliai
Rodiklis
Šilumos sektoriaus pajamos per metus, mln. Lt

2011

2012

2013

1.696

2.094

1.902

Vertė, nuo kurios į šilumos kainą apskaičiuotas pelnas, tūkst.
1.396.630
1.493.911
Lt2011 metai
Rodiklis
2012 metai
2013 metai
Vertė,
nuo
kurios
į
šilumos
kainą
apskaičiuotas
pelnas,
tūkst.
Lt
1.396.630,4
1.493.910,7
1.558.822,6
Reguliuojamo (ekonomiškai pagrįsto, be kuro rezervo) turto
1.343.241
1.398.734
Reguliuojamo (ekonomiškai pagrįsto) turto vertė (RAB),
tūkst. (RAB),
Lt
1.398.734,1
1.453.206,4
vertė
tūkst. Lt 1.343.240,8
Vidutinė pelno norma kainoje, proc.

5,16

5,15

Normatyvinis reguliuojamos veiklos pelnas įvertintas bazinėje kainoje, tūkst. Lt.

70.194,3

77.036,4

5,1680.273,2

Šilumos tiekimo veiklos faktinis pelnas (nuostolis), nevertinant 2013 m. susigrąžintų
dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusių nepadengtų sąnaudų ar
sugrąžintų papildomai gautų pajamų suma, tūkst. Lt

50.041,1

37.069,3

47.676,0

Vidutinė pelno norma kainoje, proc.

Normatyvinis reguliuojamos veiklos pelnas įvertintas bazinėje
kainoje, tūkst. Lt.
Šilumos tiekimo veiklos faktinis pelnas (nuostolis), nevertinant
2013 m. susigrąžintų dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų
skirtumo susidariusių nepadengtų sąnaudų ar sugrąžintų
papildomai gautų pajamų suma, tūkst. Lt
Šilumos sektoriaus pardavimai, GWh

5,03

5,03

1.558.823
1.453.206
5,15

70.194

77.036

80.273

50.041

37.069

47.676

7279

7913

7161

Šilumos kainos 2014 m. gruodžio mėn.

Komisijos raštas Energetikos
ministerijai ir LRV (2014-11-26)
• Galiojančiame Energetikos įstatyme, ŠŪĮ ir
planuojamuose priimti teisės aktuose (Nacionalinės
šilumos ūkio plėtros 2014–2021 metų programa) įtvirtintas
konkurencijos skatinimas šilumos gamybos srityje
(šilumos gamybos veiklos liberalizavimas) nėra
suderinamas su dabartiniu kainodaros reguliavimo
rėžimu, nustatytu ŠŪĮ.
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Komisijos raštas Energetikos
ministerijai ir LRV (2014-11-26)
• Komisijos išvada: Būtina suderinti galiojančių ir planuojamų
priimti teisės aktų nuostatas, aiškiai suformuluojant valstybės
poziciją dėl konkurencijos skatinimo ir privalomo kainodaros
taikymo, aiškiai reglamentuojant reguliavimo tikslus šilumos
ūkio sektoriuje (ūkio subjektų konkurencija, visiškas ūkio
subjektų valstybinis reguliavimas ar kt.), taip pat apsprendžiant
valstybinio kainodaros reguliavimo režimą, reguliavimo režimo
apimtį ir reguliavimo lygį;
• Komisijos siūlymas: kuo skubiau inicijuoti teisės aktų
pakeitimus, siekiant suformuluoti aiškią valstybės poziciją dėl
konkurencijos šilumos gamybos srityje perspektyvų bei
atitinkamo valstybinio kainodaros reguliavimo režimo taikymo.
5

Komisijos raštas Energetikos
ministerijai (2015-01-15)
(kopija LRV, LRS Ekonomikos komitetui ir Energetikos komisijai)

Teisės aktų nuostatos, sąlygojančios teisės taikymo
kolizijas:
• Pareiga naudoti SGD terminalo dujas;
• Pareiga įsigyti biokurą biržoje;
• Pareiga supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos
gamintojų.
Komisijos prašymas – pateikti aiškų ir nedviprasmišką
paaiškinimą dėl teisingo teisės aktų taikymo.
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Šilumos tiekėjų ir NŠG veiklos
reguliavimas
• Patvirtintas Naudojimosi šilumos perdavimo
tinklais sąlygų sąvadas;
• Planuojami Šilumos supirkimo iš NŠG tvarkos
ir sąlygų aprašo pakeitimai;
• Šilumos tiekėjų konkuravimas pilnais kaštais*.
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Ačiū už dėmesį
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