ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“
CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2013 m. lapkričio 28 d. Nr. T-386
Šakiai
Rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18
straipsnio 1 dalimi, Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 32
straipsnio 7 dalies 1 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8
d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959) patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika ir
2013 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. O3-699 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos
tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“, n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Šakių šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos
šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams (be
pridėtinės vertės mokesčio):
1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule – 7,01 + Tg nš kd;
1.1.2. patiektos į tinklą:
1.1.2.1. vienanarę, išreiškiamą formule – 5,90 + Tpt kd,:
1.1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,90 ct/kWh;
1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd;
1.1.2.2. dvinarę:
1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 43,02 Lt/kW
per mėnesį;
1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd;
1.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule – 2,30 + Tpr kd:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,30 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;
1.2.2. dvinarę:
1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 16,86 Lt/kW per
mėnesį;
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1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd;
1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.3.1. vienanarę, išreiškiamą formule 8,20+ Tpt kd + Tpr kd:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 8,20 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;
1.3.2. dvinarę:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 59,88 Lt/kW per
mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd;
1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 0,66 ct/kWh per mėnesį gyventojams
(butui), 40,45 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 4,33 Lt per mėnesį už suvartotą šilumos kiekį;
2. Nustatyti šilumos kainų dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt reikšmes:
Eil.
Nr.
1.
2.

Dedamoji
Šilumos gamybos savo šaltinyje
vienanarės kainos kintamoji dedamoji
Šilumos patiektos į tinklą vienanarės
kainos kintamoji dedamoji

Šilumos perdavimo kainos kintamoji
dedamoji
4. Patiektos į tinklą šilumos kaina
Žymėjimai:
3.

Formulė
Tg nš kd = 0,87 + ((1010 x Td ) + (525 x Tsiaud) +
(513,8 x Tdr) + (283,5 xTpj)) / (20,5 x 10000)
Tpt kd = 0,73 + (((1010 x Td ) + (525 x Tsiaud) +
(513,8 x Tdr) + (283,5 xTpj ))/1000) + (3,9 x Tpš x
10)) /(24,4 x 10)
Tpr kd = 0,33 + ((3,5+0,20) x Tpt))/ 20,7
Tpt = 5,90 + Tpt kd

Td – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3);
Tsiaud – šiaudų kaina (Lt/tne);
Tdr – drožlių kaina (Lt/tne);
Tpj – pjuvenų kaina (Lt/tne);
Tpš – pirktos šilumos kaina (ct/kWh).
3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu
gautas papildomai 21,6 tūkst. Lt pajamas, susidariusias dėl faktinių ir į šilumos kainą
įskaičiuotų kainų skirtumo, mažinant šilumos kainą 0,10 ct/kWh.
4. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos de damųjų galiojimo metu
(2012.10–2012.12) gautas papildomai 5,32 tūkst. Lt pajamas, susidariusias dėl į bazinės
kainos normatyvinio pelno skaičiavimą įtrauktų šilumos punktų likutinės vertės, mažinant
šilumos kainą 0,03 ct/kWh.
5. Pripažinti netekusiu galios rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimą
Nr. T-358 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos
šilumos kainų dedamųjų nustatymo“.
Meras

Juozas Bertašius
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