
Projektas 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

 

 

 
SPRENDIMAS  

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 

TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO 

 

2017 m. rugsėjo    d. Nr. T1- 

Šilutė 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu bei 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 

dalies 1 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu 

Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ bei 2017 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3E-

335 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų 

nustatymo“, Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti tiekiamos šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo 

metams (be PVM): 

1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą: 

1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,46 + THG,KD, 

dedamąsias: 

1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,46 ct/kWh;  

1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD; 

1.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo 

paslaugą – 0,24 ct/kWh; 

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias: 

1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,46 + TH,KD, dedamąsias: 

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,46 ct/kWh; 

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD; 

1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias: 

1.2.2.1. pastoviąją dedamąją (šilumos srauto vidutinei galiai) – 10,62 Eur/kW per mėnesį; 

1.2.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 21,27 Eur per mėnesį; 

1.2.2.3. kintamąją dedamąją – TH,KD; 

1.3. šilumos perdavimo kainas: 

1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,69 + THT,KD, dedamąsias: 

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,69 ct/kWh; 

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD; 

1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias: 

1.3.2.1. pastoviąją dedamąją (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,03 Eur/kW per 

mėnesį; 

1.3.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 8,05 Eur per mėnesį; 

1.3.2.3. kintamąją dedamąją – THT,KD; 

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko 

mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,13 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko 

mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) 



užmokestis atitinkamai vartotojų grupei 0,93 Eur/mėn./kW ir mažmeninio aptarnavimo bazinis 

pastovus (mėnesio) užmokestis 1,48 Eur/mėn. 

2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD formules: 

 

Eil. 

Nr. 
Dedamoji Formulė 

1. 

Šilumos (produkto) gamybos  

vienanarės kainos kintamoji 

dedamoji 

THG,KD  = 0,08 + ((6389,6 × pHG, b) + (337,4 × pHG, 

šiaud) + (117,5 × pHG, a) + (163,1 × pHG, med) + (52,4 × 

pHG, gr) + (47,5 × pHG, dyz)) / (84 254 386 / 100) 

2. 

Šilumos (produkto) gamybos 

(įsigijimo) vienanarės kainos 

kintamoji dedamoji 

TH,KD  = 0,08 + ((6389,6 × pHG, b) + (337,4 × pHG, 

šiaud) + (117,5 × pHG, a) + (163,1 × pHG, med) + (52,4 × 

pHG, gr) + (47,5 × pHG, dyz)) / (84 254 386 / 100) 

3. 
Šilumos perdavimo kainos 

kintamoji dedamoji 

THT,KD = 0,08 + (16 958 666 / 1 000 000 × TH ) / 

(67 295 720 / 1 000 000) 

4. 
Šilumos (produkto) gamybos 

(įsigijimo) kaina 
TH = 1,46 + TH,KD 

 

čia: 

pHG, b – medienos kilmės biokuro kaina  (Eur/ tne); 

pHG, šiaud – šiaudų kaina  (Eur/tne); 

pHG, a – akmens anglies kaina (Eur/tne);  

pHG, med  – malkinės medienos kaina (Eur/tne); 

pHG, gr  – medienos granulių kaina (Eur/tne); 

pHG, dyz  – dyzelino kaina (Eur/tne); 

  

3. Paskirstyti 36 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu 2014 m. 

balandžio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų 

skirtumo papildomai gautas pajamas 575,3 tūkst. Eur, 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 

d. laikotarpiu gautas papildomas pajamas 4,7 tūkst. Eur bei 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. 

rugpjūčio 31 d. susidariusias nepadengtas sąnaudas 16,0 tūkst. Eur, iš viso 564,0 tūkst. Eur 

papildomai gautų pajamų, kurios mažina šilumos kainą 0,28 ct/kWh. 
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2017 m. rugsėjo 5 d. 

Šilutė 
 

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai. 
        Vadovaujantis nustatytomis šilumos bazinės kainos dedamosiomis bei Šilumos kainų nustatymo 

metodika nustatyti UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos 

galiojimo metams. 

2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai. 
        Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3E-335 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė 

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamąsias (be PVM), kurios galios iki 2020 m. 
liepos 31 d.   

         Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3E-336 „Dėl 

karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ nustatė UAB „Šilutės 
šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamąsias. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 9 dalį 

uždarajai akcinei bendrovei „Šilutės šilumos tinklai“ karšto vandens kainų dedamąsias nustato Valstybinė 

kainų ir energetikos kontrolės komisija. Savivaldybės institucijos teikia tik pastabas bei pasiūlymus dėl jų 

apskaičiavimo bei nustatymo.          

3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama. 

        Nustačius UAB „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos 

bazinių kainų galiojimo metams bus įgyvendintos teisės aktų nuostatos. Šilumos ir karšto vandens kaina bus 
perskaičiuojama kiekvieną mėnesį. 

4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių 

būtų išvengta. 
Nėra 

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas aktų sąrašas) ir kokius galiojančius aktus reikės 

pakeisti ar panaikinti; jeigu reikia Kolegijos ar mero priimamų aktų,  kas ir kada juos turėtų parengti, 

priėmus teikiamą projektą.   
Nėra 

6. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto rengėjas, 

atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.   
Antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama. 

7. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos), 

konkretūs finansavimo šaltiniai. 

          Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3E-335 „Dėl 
uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ 1 

punktu nustatė UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamąsias (be PVM) ir 3 punktu 

konstatavo, kad šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2014 m. balandžio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.) 
dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo gautos papildomos pajamos yra 575,3 tūkst. 

eurų, 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiu gautos papildomas pajamos yra 4,7 tūkst. 

Eur bei 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d. susidariusios nepadengtos sąnaudos yra 16,0 tūkst. 
Eur, iš viso 564,0 tūkst. Eur papildomų pajamų.  

          Šilutės rajono savivaldybės taryba susidariusias papildomas pajamas turi įvertinti nustatydama šilumos 

kainos dedamąsias. Kainų komisija siūlo šias pajamas paskirstyti 36 mėnesių laikotarpiui – 564,0 tūkst. eurų 

: 67,3 MWh : 10 = 0,84 ct/kWh (0,84/3=0,28 ct/kWh), nes papildomų pajamų sugrąžinimas vartotojams per 
vienerius metus gali neužtikrinti subalansuotų piniginių srautų įvykdant įmonės įsipareigojimus 

darbuotojams, tiekėjams, valstybei, kredito įstaigoms bei užtikrinti saugų patikimą šilumos tiekimą 

vartotojams. 
          Sprendimo projekte siūlomos nustatyti šilumos kainos dedamosios pirmiems šilumos bazinės kainos 

dedamųjų galiojimo metams tokias, kokios yra nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d81a385072ba11e7827cd63159af616c/UNFrGZdEke
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d81a385072ba11e7827cd63159af616c/UNFrGZdEke
http://www.regula.lt/Docs/nutarimas_2017_336_.pdf
http://www.regula.lt/Docs/nutarimas_2017_336_.pdf
UKS02antik.vertK..doc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d81a385072ba11e7827cd63159af616c/UNFrGZdEke
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d81a385072ba11e7827cd63159af616c/UNFrGZdEke


komisijos šilumos bazinės kainos dedamosios.  

         Rugsėjo mėnesį galiojanti apskaičiuota suminė vienanarė šilumos kaina gyventojams 4,52 ct/kWh be 

PVM (5,47 ct/kWh su PVM), pagal pateiktą projektą ir įvertinus susidariusias papildomas pajamas (0,28 
ct/kwh) ši kaina būtų 3,82 ct/kWh be PVM (4,62 ct/kWh), mažėtų 0,7 ct/kWh be PVM (0,85 ct/kWh su 

PVM)  arba 15,49 procento.  

8. Projekto autorius ar autorių grupė. 
          Alina Overlingaitė, Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė. 

9. Reikšminiai projekto žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą. 

        Tiekiamos šilumos bazinės kainos (kainų dedamųjų) 

 10.  Kiti,  autorių nuomone,  reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai. 
        Nėra 

 

 
Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė          Alina Overlingaitė 

 

 

 

 

 


