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2021 m. birželio 28 d. Nr. T1-172

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37

punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 punktu, Šilumos kainų

nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d.

nutarimu Nr. O3-96 ,,Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos

bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos

tinklai“ (toliau – UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“) 2021 m. birželio 1 d. raštą Nr. 1-343(1.4) „Dėl UAB

,,Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinių kainų

galiojimo metams“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos

bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams (be PVM):

1.1. šilumos (produkto) gamybos šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose vienanarę kainą:

1.1.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,92 + THG,KD, dedamąsias:

1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,92 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 1,92 + TH,KD, dedamąsias:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,92 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) – 14,05 Eur/mėn./kW;

1.2.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 21,63 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 0,39 + THT,KD, dedamąsias:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,39 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) – 2,86 Eur/mėn./kW;

1.3.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 3,94 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 – 0,19 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko

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

1,38 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 1,91 Eur/mėn.
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2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, TH,KD,dv, THT,KD, THT,KD,dv, TH formules:
Eil.

Nr.
Dedamoji Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos vienanarės 

kainos kintamoji dedamoji, šilumos 

(produkto) gamybos (įsigijimo) 

vienanarės kainos ir dvinarės kainos 

kintamoji dedamoji

THG,KD = TH,KD = TH,KD,dv, = 0,21 + ((2 493,9 × pHG,sk) +

(219,1 × pHG, gr) + (10,2 × pHG, dyz)) × 100 / 27 545 705

2.
Šilumos perdavimo vienanarės kainos ir 

dvinarės kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = THT,KD,dv, = 0,01 + (2 900 000 × TH) /

24 645 705

3.
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 

vienanarė kaina
TH = 1,92 + TH, KD

čia:

pHG, sk – skiedrų kaina (Eur/tne);

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

pHG, dyz – dyzelino kaina (Eur/tne).

3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui:

3.1. 2018 m. liepos 1 d. – 2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu dėl šilumos vieneto kainoje

įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikimo 19,58 tūkst. Eur papildomai gautas

pajamas, šilumos kainą mažinant 0,08 ct/kWh.

3.2. 2018 m. sausio 1 d. – 2019 m. liepos 31 d. laikotarpiu dėl šilumos kainoje įskaitytų ir

faktiškai patirtų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų neatitikimo 1,57 tūkst. Eur papildomai gautas

pajamas, šilumos kainą mažinant 0,01 ct/kWh.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

5. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras  Algirdas Meiženis
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