UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UAB „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ
PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS
NUSTATYMO
2020 m. lapkričio 26 d. Nr. TS-290
Utena
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, 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“, ir atsižvelgdama į Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. O3E - 1015 „Dėl UAB „Utenos
šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ bei UAB „Utenos šilumos tinklai“
2020 m. lapkričio 16 d. raštą Nr. (2.2) SD - 243 „Dėl bendrovės šilumos kainos dedamųjų
pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Utenos rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos be pridėtinės vertės mokesčio
dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams:
1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,35 + T HG,KD,
dedamąsias:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,35 ct/kWh;
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,35 + T H,KD, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,35 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastoviąją dedamąją (mėnesio užmokestį) – 9,85 Eur/mėn./kW;
1.2.2.2. pastoviąją dedamąją (mėnesio užmokestį) – 18,30 Eur/mėn.;
1.2.2.3. kintamąją dalį – TH,KD;
1.3. šilumos perdavimo kainas:
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,55 + T HT,KD, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,55 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;
1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 3,98 Eur/mėn./kW;
1.3.2.2. pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 6,14 Eur/mėn.;
1.3.2.3. kintamąją dalį – THT,KD;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko
mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko
mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio)
užmokestis 0,53 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio)
užmokestis 0,81 Eur/mėn.

2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, TH, KD, dv, THT,KD, THT,KD, dv, TH formules:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Formulė

Dedamoji
Šilumos (produkto) gamybos vienanarės
kainos kintamoji dedamoji
Šilumos perdavimo vienanarės kainos ir
dvinarės kainos kintamoji dedamoji
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo)
kaina

THG,KD = 0,19 + ((5 196 x p HG, d) + (13 173,7
x p HG, b)) x 100 / 156 501 959
THT,KD = THT, KD, dv = 0,03 + ( 26 521 076 x TH
) / 129 980 883
TH = 1,35 + TH,KD

čia:
p HG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);
p HG, b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/t ne).
3. Taikyti Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-74
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems
šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ paskirstytas 36 mėnesių
laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu 2016 m. sausio 1 d. – 2017 m. birželio 30 d.
gautas 1272,8 tūkst. Eur papildomas pajamas, susidariusias dėl faktinių ir į šilumos kainą
įskaičiuotų kuro kainų skirtumo, mažinant šilumos kainą 0,34 ct/kWh.
4. Paskirstyti 24 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu 2018 m.
spalio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. gautas 621,32 tūkst. Eur papildomas pajamas, susidariusias dėl
faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo, mažinant šilumos kainą 0,24 ct/kWh.
5. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu 2012 m.
spalio 1 d. – 2019 m. rugsėjo 30 d. gautas 8,30 tūkst. Eur papildomas pajamas, susidariusias dėl
mokestinių įsipareigojimų sąnaudų, mažinant šilumos kainą 0,01 ct/kWh.
6. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui dėl faktiškai realizuoto šilumos kiekio šilumos kainos
dedamųjų galiojimo metu 2017 m. vasario 1 d. – 2019 m. sausio 31 d. patirtas 85,54 tūkst. Eur
sąnaudas dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS – 328
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems
šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ nustatytos papildomos dedamosios
dėl 2013 - 2014 m. faktinės ir ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos koregavimo taikymo,
didinant šilumos kainą 0,07 ct/kWh.
7. Paskirstyti 12 mėn. laikotarpiui patirtas 9,90 tūkst. Eur sąnaudas, susijusias su šalyje
paskelbtu karantinu, didinant šilumos kainą 0,01 ct/kWh.
8. Paskirstyti 12 mėn. laikotarpiui 17,08 tūkst. Eur palūkanų sumą, apskaičiuotą nuo Utenos
rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-74 „Dėl uždarosios akcinės
bendrovės „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos
dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ įvertintų 1272,8 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų, kurių
grąžinimas buvo išdėstytas 36 mėn. laikotarpiui, mažinant šilumos kainą 0,01 ct/kWh.
9. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. gruodžio 1 d.
10. Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo
suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo
Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainos
dedamųjų ne teismo tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
11. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje
www.utena.lt ir Teisės aktų registre.
Savivaldybės meras

Alvydas Katinas

