
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA 

NUTARIMAS
DĖL AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ

NUSTATYMO

2020 m.                d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  šilumos ūkio  įstatymo  32   straipsnio 6 dalimi  bei
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“,  įvertinusi
AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) 2018 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. SD-2558 „Dėl AB
„Šiaulių  energija“  šilumos  bazinės  kainos  dedamųjų  projekto“  pateiktą  šilumos  bazinės  kainos
dedamųjų projektą bei 2019 m. sausio 10 d. el. laišku (reg. Nr. R1-259), 2019 m. sausio 18 d. raštu
Nr.  SD-218„Dėl  AB  „Šiaulių  energija“  šilumos  bazinės  kainos  dedamųjų  projekto“,  2019  m.
rugpjūčio 23 d. raštu Nr. SD-1896 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų
projekto“, 2019 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. SD-1918 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės
kainos dedamųjų projekto“, 2019 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. SD-2612 „Dėl AB „Šiaulių energija“
šilumos bazinės kainos dedamųjų projekto“, 2020 m. sausio 13 d. raštu Nr. SD-74 „Dėl AB „Šiaulių
energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų projekto“, 2020 m. sausio 16 d. raštu Nr. SD-111 „Dėl
AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų projekto“, 2020 m. sausio 17 d. el. laišku
(reg.  Nr.  R1-726),  2020 m. vasario 3 d.  raštu Nr.  SD-237 „Dėl AB „Šiaulių energija“  šilumos
bazinės kainos dedamųjų projekto“, 2020 m. vasario 4 d. el. laišku (reg. Nr. R1-1359), 2020 m.
vasario  10  d.  raštu  Nr.  SD-279  „Dėl  AB „Šiaulių  energija“  šilumos  bazinės  kainos  dedamųjų
projekto“, 2020 m. kovo 2 d. el. laiškais (reg. Nr. R1-2770, reg. Nr. R1-3420), 2020 m. kovo 2 d.
raštu Nr. SD-403 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų projekto“, 2020 m.
kovo 5 d. el. laiškais (reg. Nr. R1 2965, reg. Nr. R1-3010, reg. Nr. R1-3419) ir 2020 m. kovo 27 d.
el. laišku (reg. Nr. R1-4029) pateiktą papildomą informaciją ir (ar) paaiškinimus bei atsižvelgdama į
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus 2020 m. balandžio 20 d. pažymą Nr. O5E-283 „Dėl AB „Šiaulių
energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Taryba n u t a r i
a:

1. Nustatyti Bendrovei iki 2023 m. balandžio 30 d. šilumos bazinės kainos dedamąsias (be
PVM):

1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,99 + THG,KD,

dedamąsias:
1.1.1.1.  vienanarės  kainos  pastoviąją  dedamąją  –  0,99  ct/kWh,  iš  to  skaičiaus  šilumos

(produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,04 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 0,99 + TH,KD, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,99 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;
1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:
1.2.2.1. pastoviąją dedamąją (mėnesio užmokestį) – 7,24 Eur/mėn./kW;
1.2.2.2. pastoviąją dedamąją (mėnėsio užmokestį) – 8,70 Eur/mėn.;
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1.2.2.3. kintamąją dalį – TH,KD;
1.3. šilumos perdavimo kainas:
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,96 + THT,KD, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,96 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;
1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 6,98 Eur/mėn./kW;
1.3.2.2. pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 6,99 Eur/mėn.;
1.3.2.3. kintamąją dalį – THT,KD;
1.4.  mažmeninio  aptarnavimo  vartotojams  kainą  pasirinktinai:  jei  vartotojas  pasirinko

mokėti  už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,09 ct/kWh, jei  vartotojas pasirinko
mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio)
užmokestis  0,67 Eur/mėn./kW  arba  mažmeninio  aptarnavimo  bazinis  pastovus  (mėnesio)
užmokestis 0,67 Eur/mėn. 

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

THG,KD = 0,07 + ((133 713 × pHG, d) + (28 400,34 × pHG, b)) ×
100 / 463 220 635

2.
Šilumos (produkto) gamybos 
(įsigijimo) vienanarės kainos ir 
dvinarės kainos kintamoji dedamoji

TH,KD = TH,KD,dv = 0,07 + ((133 713 × pHG, d) + (28 400,34 ×
pHG, b) + (300 000 × pHP /100)) × 100 / 463 520 635

3.
Šilumos perdavimo vienanarės kainos 
ir dvinarės kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = THT,KD,dv = 0,04 + (77 516 464 × TH ) /
386 004 171

4.
Šilumos (produkto) gamybos 
(įsigijimo) kaina

TH = 0,99 + TH,KD

čia:
pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);
pHG, b  – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne);
pHP  – pirktos šilumos kaina (ct/kWh).

3. Konstatuoti, kad:
3.1. atsižvelgiant į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, šilumos kainos dedamųjų galiojimo

metu (2016 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.) papildomai gautų pajamų sumą (18,24 tūkst.
Eur), šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2017 m. lapkričio 1 d. – 2018 m. spalio 31 d.)
nesusigrąžintų sąnaudų sumą (32,10 tūkst. Eur) ir 2018 m. balandžio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d.
laikotarpiu dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti
neatitikimo  nesusigrąžintų  sąnaudų  sumą  (393,23  tūkst.  Eur),  iš  viso  407,09  tūkst.  Eur
nesusigrąžintų  sąnaudų  sumą  Bendrovės  valdyba  turi  įvertinti  nustatydama  šilumos  kainos
dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams;

3.2. atsižvelgiant į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, šilumos kainos dedamųjų galiojimo
metu (2012 m. spalio 1 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.) papildomai gautas pajamas (12,38 tūkst. Eur) ir
2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu patirtas, tačiau nepadengtas mokestinių
įsipareigojimų  sąnaudas  (63,34  tūkst.  Eur),  iš  viso  50,96 tūkst. Eur  nesusigrąžintų  sąnaudų
Bendrovės  valdyba  turi  įvertinti  nustatydama  šilumos  kainos  dedamąsias  pirmiesiems  šilumos
bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Šis  nutarimas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos Respublikos  administracinių  bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkė                                                                                                         Inga Žilienė
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