ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI“
TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ TRETIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS
KAINOS GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO
2021 m. gegužės 27 d. Nr. T1-698
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 bei 8 dalimi, 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 tretiesiems bazinės kainos galiojimo
metams (be PVM):
1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,69 + THG,KD,
dedamąsias:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,69 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 – 0,28 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,69 + TH,KD, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,69 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) – 12,30 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 24,94 Eur per mėnesį;
1.2.2.3. kintamąją dedamąją – TH,KD;
1.3. šilumos perdavimo kainas:
1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,97 ct/kWh + THT,KD, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,97 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) – 7,06 Eur/kW per
mėnesį;
1.3.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 11,47 Eur per mėnesį;
1.3.2.3. kintamąją dedamąją – THT,KD;

2

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko
mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,14 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko
mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio)
užmokestis atitinkamai vartotojų grupei 1,06 Eur/mėn./kW ir mažmeninio aptarnavimo bazinis
pastovus (mėnesio) užmokestis 1,72 Eur/mėn.
2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD formules:
Eil.
Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos
vienanarės kainos kintamoji
dedamoji

T HG,KD = 0,07 + ((6586,6 x p HG,b) + (55,9 x p
HG,med) + (146,2 x p HG,gr) + (47,5 x p HG,dyz) +
(11,5 x p HG,a) + (337,4 x p HG,šiaud)) x 100 /
85307307

2.

Šilumos (produkto) gamybos
(įsigijimo) vienanarės kainos
kintamoji dedamoji

T HG,KD = 0,07 + ((6586,6 x p HG,b) + (55,9 x p
HG,med) + (146,2 x p HG,gr) + (47,5 x p HG,dyz) +
(11,5 x p HG,a) + (337,4 x p HG,šiaud)) x 100 /
85307307

3.
4.

Šilumos perdavimo kainos
kintamoji dedamoji
Šilumos (produkto) gamybos
(įsigijimo) kaina

T HT,KD = 0,07 + (16958666 x T H) / 68348641
TH = 1,69 + 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 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2018 m.
balandžio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų
skirtumo nepadengtas kuro sąnaudas 15,487 tūkst. eurų ir 4,454 tūkst. eurų palūkanas už Šilutės
rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T1-795 36 mėn. laikotarpiui
paskirstytas papildomai gautas pajamas, iš viso 11,033 tūkst. eurų nepadengtas sąnaudas, didinant
šilumos kainą 0,02 euro ct/kWh.
4. Pripažinti netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d.
sprendimą Nr. T1-275 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos
kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo“.

Savivaldybės meras

Vytautas Laurinaitis

