
 
ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS  

   DĖL  UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO 

 

 2016 m. rugpjūčio 30 d.  Nr. T-524 

Šalčininkai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, 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 kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. O3-244 „Dėl uždarosios akcinės 

bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ bei išnagrinėjusi 

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ 2016 m. rugpjūčio 17 d. raštą Nr. S - 380 „Dėl uždarosios 

akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“, Šalčininkų 

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

1. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos 

dedamąsias (be pridėtinės vertės mokesčio): 

1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,13 + THG,KD, 

dedamąsias: 

1.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,13 ct/kWh; 

1.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD; 

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias: 

1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 2,13 + TH,KD, dedamąsias: 

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,13 ct/kWh; 

1.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD; 

1.2.2. dvinarės kainos dalis: 

1.2.2.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai 

vartotojų grupei – 15,61 Eur/kW per mėnesį; 

1.2.2.2. kintamąją dalį – TH,KD; 

1.3. šilumos perdavimo kainas: 

1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,55 + THT,KD  dedamąsias: 

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,55 ct/kWh; 

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD; 

1.3.2. dvinarės kainos dalis: 

1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,00 Eur/kW per 

mėnesį; 

1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – THT,KD; 



1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai 0,48 Eur per mėnesį 

gyventojams (butui), 10,05 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,07 ct/kWh už suvartotą 

šilumos kiekį. 

2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD THT,KD formules: 

Eil. 

Nr. 
Dedamoji Formulė 

  1. 
Šilumos (produkto) gamybos vienanarės 

kainos kintamoji dedamoji 

THG,KD = 0,13 + ((13956 x pHG, d) + (2435,9 x 

pHG,b) + (270,6 x pHG,med)+ (189,9 x pHG,ska) + 

(40,3 x pHG,a)) / (41,0 x 10000) 

 
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo)  

kainos kintamoji dedamoji 

TH,KD = 0,13 + ((13956 x pHG, d) + (2435,9 x 

pHG,b) + (270,6 x pHG,med)+ (189,9 x pHG,ska) + 

(40,3 x pHG,a)) / (41,0 x 10000) 

2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji 

dedamoji 
THT,KD = 0,11 + (8,4 x TH )/ 32,6 

3. Patiektos (produkto) gamybos (įsigijimo) 

kaina 
TH = 2,13+ TH,KD 

čia: 

pHG,d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);  

pHG,b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne); 

pHG,med – malkinės medienos kaina (Eur/tne); 

pHG,ska – skalūnų alyvos kaina (Eur/tne); 

pHG,a – anglies kaina (Eur/tne). 

3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui 2015 m. sausio 1 d. – 2016 m. kovo 31 d. laikotarpiu 

dėl kuro kainų skirtumo gautas papildomas 221,81 tūkst. Eur pajamas ir Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl uždarosios akcinės 

bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ per 2013 

m. balandžio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpį susidariusias nepadengtas kuro sąnaudas  9,87 

tūkst. Eur, kurios buvo paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui, tačiau įvertinus faktinę realizaciją, 

nesusigrąžintos 1,32 tūkst. Eur. Iš viso papildomai gautos pajamos sudaro 221,49 tūkst. Eur (222,81 

tūkst. Eur – 1,32 tūkst. Eur) ir  mažina šilumos kainą 0,68  ct/kWh. 

4. Taikyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. 

nutarimu Nr. O3-585 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos 

kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ nustatytas 2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d. 

laikotarpiu papildomai gautas 22,74 tūkst. Eur pajamas, kurios paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui, 

mažinant šilumos kainą 0,07 ct/kWh.  

5. Pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. 

sprendimą Nr. T-465 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos 

kainos dedamųjų nustatymo“.  

 

 

 

 

Savivaldybės meras         Zdzislav Palevič 


