VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UAB „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ
PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS
NUSTATYMO
2020 m. gruodžio 18 d. Nr. T3-399
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 37 p., 18 str.
1 d., Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 7 d. 1 p., Šilumos kainų nustatymo
metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d.
nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ 82.1.4 papunkčiu, Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. O3-1160 „Dėl UAB „Nemėžio
komunalininkas“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ bei atsižvelgdama į UAB „Nemėžio
komunalininkas“ 2020-11-30 raštą Nr. 5R-247 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos
bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos be pridėtinės vertės mokesčio
dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams:
1.1. šilumos (produkto) gamybos šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose vienanarę kainą:
1.1.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,96 + THG,KD, dedamąsias:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,96 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 0,96 + TH,KD, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,96 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;
1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:
1.2.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 7,03 Eur/mėn/kW;
1.2.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 8,18 Eur/mėn.;
1.2.2.3. dvinarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD,dv;
1.3. šilumos perdavimo kainas:
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,80 + THT,KD , dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,80 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;
1.3.2 šilumos perdavimo dvinarės kainos dedamąsias:
1.3.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 5,82 Eur/mėn/kW;
1.3.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 5,44 Eur/mėn.;
1.3.2.3.dvinarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD,dv;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti
už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,16 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip
pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 1,18
Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 1,10 Eur/mėn.
2. Nustatyti dedamųjų THG,KD,TH,KD, TH,KD,dv,THT,KD, THT,KD,dv, TH formules:

Eil.
Nr.
1.

2.
3.

Dedamoji

Formulė

Šilumos (produkto) gamybos
vienanarės kainos kintamoji dedamoji,
šilumos (produkto) gamybos
(įsigijimo) vienanarės kainos ir
dvinarės kainos kintamoji dedamoji
Šilumos perdavimo vienanarės kainos
ir dvinarės kainos kintamoji dedamoji
Šilumos (produkto) gamybos
(įsigijimo)vienanarė kaina

THG,KD =TH,KD=TH,KD,dv= 0,13 + ((40276 x pHG, d)
+ (426,3 x pHG, skd)) x100)/44278621

THT,KD = THT,KD,dv= 0,07 + (8703841 x TH
)/35574780
TH = 0,96 + TH,KD

čia:
pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);
pHG, skd – suskystintų dujų kaina (Eur/tne).
3. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2019 m. sausio 1 d. – 2020 m. kovo 31 d.) dėl
šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties gautas pajamas (253,43
tūkst. Eur) įvertinti ir paskirstyti baziniam realizuotos šilumos kiekiui 36 mėnesių laikotarpiui
mažinant šilumos kainą 0,24 ct/kWh.
4. 5,07 tūkst. Eur palūkanas, apskaičiuotas nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės
komisijos 2018-05-10 nutarimu Nr.O3-144 įvertintų 303,0 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų, kurių
grąžinimas buvo išdėstytas 36 mėn. laikotarpiui, įvertinti ir paskirstyti baziniam realizuotos šilumos
kiekiui 12 mėnesių laikotarpiui mažinant šilumos kainą 0,01 ct/kWh.
5. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 27 d.
sprendimą Nr. T3-28 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos
dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“.
6. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.
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