ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D.
SPRENDIMO NR. T1-118 ,,DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠILALĖS
ŠILUMOS TINKLAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ
DEDAMŲJŲ“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
2013 m. gegužės 30 d. Nr. T1-173
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 612402) 32 straipsnio 7 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8
d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika (Žin., 2009, Nr. 92-3959) bei
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3-186
,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų
perskaičiavimo“ ir atsižvelgdama į UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ 2013 m. gegužės 24 d. raštą Nr.
1-156, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1118 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto
vandens kainų dedamųjų“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,1. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės ,,Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos
kainos dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.1. šilumos gamybos kainas:
1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 5,01 + Tg nš kd;
1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 5,01 + Tpt kd, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,01 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) –
36,62 Lt/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd;
1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 4,55 + Tpr kd, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 4,55 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;
1.3.2. dvinarės kainos dalis:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) –
33,25 Lt/kW per mėnesį;
1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd;
1.4. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
1.4.1. vienanarės, išreiškiamos formule 9,56 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias:
1.4.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 9,56 ct/kWh;
1.4.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule – Tpt kd + Tpr kd;
1.4.2. dvinarės kainos dalis:
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1.4.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 69,87 Lt/kW per
mėnesį;
1.4.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule – Tpt kd + Tpr kd;
1.5. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 7,03 Lt per mėnesį vartotojui
(butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.
1.6. suminę vienanarės šilumos kainos pastoviąją dedamąją, išreiškiamą formule – 10,21 +
Tpt kd + Tpr kd;
1.7. šilumos kainos kintamųjų dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
Čia:

Dedamoji
Šilumos gamybos savo šaltinyje ir
patiektos į tinklą vienanarės kainos
kintamoji dedamoji
Šilumos perdavimo kainos kintamoji
dedamoji:
Patiektos į tinklą šilumos kaina

Formulė
Tg nš kd = Tpt kd = 0,72 + ((273,2 x Tsk.a ) +
2255,0 x Tdr)) / (25,0 x 10000)
Tpr kd = 0,03 + (3,4 x Tpt ) / 21,6
Tpt = 5,01 + Tpt kd

Tsk.a – skalūnų alyvos kaina (Lt/ tne);
Tdr – medžio drožlių kaina (Lt/ tne).
1.8. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m.
sausio 1d. - 2012 m. gruodžio 31 d.) gautas papildomas pajamas - 119,03 tūkst. Lt, susidariusias dėl
kuro faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kainų skirtumo, mažinant šilumos kainą 0,55 ct/kWh (be
PVM).
1.9. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2011 m.
lapkričio 1d. - 2013 m. vasario 28 d.) gautas papildomas pajamas, susidariusias dėl šilumos punktų
vertinto normatyvinio pelno 73,2 tūkst.Lt , mažinant šilumos kainą 0,34 ct/kWh (be PVM).“
2. Įpareigoti UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ direktorių teisės aktų nustatyta tvarka apie
nustatytas tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias informuoti vartotojus ir Valstybinę
kainų ir energetikos kontrolės komisiją.
3. Paskelbti visą sprendimo tekstą vietinėje spaudoje ir Šilalės rajono savivaldybės
interneto tinklalapyje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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