MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS
DEDAMŲJŲ PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ
GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO
2020 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T1-205
Mažeikiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, 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“, Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos 2020 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu Nr. O3E-690 „Dėl UAB „Mažeikių šilumos
tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo bei atsižvelgdama į UAB „Mažeikių šilumos
tinklai“ 2020 m. rugpjūčio 14 d. raštą Nr. SD-411 „Dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo“,
Mažeikių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias (be pridėtinės
vertės mokesčio):
1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,22 + T HG,KD,
dedamąsias:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,22 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 1,22 + T H,KD, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,22 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) – 8,91 Eur/mėn./kW;
1.2.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 10,54 Eur/ mėn.;
1.2.2.3. kintamąją dedamąją – TH,KD,dv;
1.3. šilumos perdavimo kainas:
1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,76 + T HT,KD , dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,76 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;
1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:
1.3.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 5,52 Eur/mėn./kW;
1.3.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 5,44 Eur/ mėn.;
1.3.2.3. kintamąją dalį – THT,KD,dv;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko
mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,12 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko
mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio)
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užmokestis 0,90 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio)
užmokestis 0,89 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 dedamoji ir šilumos
THG,KD = TH,KD = TH,KD,dv = 0,11 + ((15
1
(produkto)
gamybos
(įsigijimo) 175,97 × pHG, b) + (192,99 × pHG, dyz)) / (155 048
vienanarės kainos ir dvinarės kainos 939 / 100)
kintamoji dedamoji
Šilumos perdavimo vienanarės
THT,KD = THT,KD,dv = 0,10 + (25 817 033 ×
2
kainos ir dvinarės kainos kintamoji TH
)
/
dedamoji
129 231 906
3
Šilumos (produkto) gamybos
TH = 1,22 + TH,KD
(įsigijimo) kaina
čia:
pHG, b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/t ne);
pHG, dyz – dyzelino kaina (Eur/t ne).

3. Paskirstyti:
3.1. 12 mėnesių laikotarpiui dėl faktiškai realizuoto šilumos kiekio, šilumos kainos
dedamųjų galiojimo metu (2016 m. spalio 1 d. – 2017 m. rugsėjo 30 d.) papildomai gautų pajamų
sumą (0,38 tūkst. Eur) ir 2017 m. balandžio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu dėl šilumos
vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikimo papildomai gautų
pajamų sumą (32,99 tūkst. Eur), iš viso 33,37 tūkst. Eur papildomai gautas pajamas, mažinant
šilumos kaina 0,03 ct/kWh.
3.2. 12 mėnesių laikotarpiui 2013 m. balandžio 1 d. – 2018 m. birželio 30 d. šilumos
kainos dedamųjų taikymo laikotarpiu nesusigrąžintų sąnaudų sumą (4,25 tūkst. Eur) ir 2017 m.
sausio 1 d. ‒ 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu nepadengtų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų
sumą (38,71 tūkst. Eur), iš viso 42,96 tūkst. Eur nesusigrąžintų sąnaudų, didinant šilumos kainą
0,03 ct/kWh.
3.3. 12 mėnesių laikotarpiui 2018 m. rugpjūčio 1 d. ‒ 2019 m. spalio 31 d. laikotarpiu dėl
šilumos kainoje įskaitytos papildomos investicijų grąžos gautas 378,88 tūkst. Eur papildomas
pajamas, mažinant šilumos kaina 0,29 ct/kWh.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų
komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų apygardos
administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo
paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės mero pavaduotoja
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