
 

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-11-10 
 

Sprendimas paskelbtas: TAR 2018-09-07, i. k. 2018-14178 

 

 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ PERSKAIČIUOTŲ ŠILUMOS 

KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO 

 

2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. T-285 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų 

nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. 

liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, 82.1.4 papunkčiu, 

įgyvendindama Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia Savivaldybės kontroliuojamos įmonės, kainų 

(tarifų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 

d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Viešųjų ir kitų paslaugų, kurias teikia Savivaldybės kontroliuojamos 

įmonės, kainų (tarifų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25 punktą ir atsižvelgdama į 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 31 d. nutarimą Nr. O3-163 

„Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ ir AB 

„Šiaulių energija“ 2018-06-29 raštą Nr. SD-1412 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos 

dedamųjų perskaičiavimo projekto“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Nustatyti tokias AB „Šiaulių energija“ perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias eurais 

be pridėtinės vertės mokesčio:  

1.1. Šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,00 + THG,KD, 

dedamąsias:  

1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,00 ct/kWh; 

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 dalis: 

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

vartotojų grupei – 7,27 Eur/kW per mėnesį; 

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

vartotojų grupei – 8,92 Eur/mėn.; 

1.2.2.3. kintamąją dalį – TH,KD. 

1.3.  Šilumos perdavimo kainas: 

1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,75 + THT,KD, dedamąsias: 

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,75 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) – 5,54 Eur/kW per 

mėnesį; 
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1.3.2.2. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,57 Eur/mėn.; 

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

1.4. Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko 

mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,07 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko 

mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinį pastovų (mėnesio) 

užmokestį – 0,52 Eur/mėn./kW (mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 

0,52 Eur/mėn.).  

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

 

Eil. 

Nr. 
Dedamoji Formulė 

1. 
Šilumos (produkto) gamybos  vienanarės 

kainos kintamoji dedamoji 

THG,KD  = 0,07 + (((155227,9 x pHG, d) + 

(27431,7 x pHG, med b)) / (471,0 x 10000))) 

2. 
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 

vienanarės kainos kintamoji dedamoji 

TH,KD = 0,07 + ((((155227,9 x pHG, d) + 

(27431,7 x pHG, med b)) / 1000) + (0,565 x pHP  

x 10 )) / (471,5 x 10) 

3. 
Šilumos perdavimo kainos kintamoji 

dedamoji 
THT,KD = 0,04 + (85,2 x TH ) / 386,3 

4. 
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 

kaina 
TH = 0,99 + TH,KD 

 

čia: 

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

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

pHP – šilumos įsigijimo iš nepriklausomo šilumos gamintojo kaina (ct/kWh). 

 

3. Dėl šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai iš nepriklausomų šilumos 

gamintojų įsigyti bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų 

įsigyti dydžio neatitikties 2017 m. sausio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. laikotarpiu susidariusias 737,3 

tūkst. Eur papildomai gautas pajamas ir šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2016 m. rugpjūčio 

1 d. – 2017 m. liepos 31 d.) už 2014 m. balandžio 1 d. – 2014 m. gruodžio 31 d.  laikotarpį papildomai 

gautas 10,2 tūkst. Eur pajamas, iš viso 747,5 tūkst. Eur papildomas pajamas paskirstyti 18 mėnesių 

laikotarpiui, mažinant šilumos kainą 0,13 ct/kWh.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. T-364, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18140 

 

4. Nustatyti, kad: 

4.1. šio sprendimo 1–3 punktuose nustatytos šilumos kainos dedamosios tretiesiems šilumos 

bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams galioja ir yra taikomos teisės aktų nustatyta tvarka;  
Papunkčio pakeitimai: 
Nr. T-364, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18140 

 

4.2. šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti 

skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui 

adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio 

teismo rūmuose. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                         Artūras Visockas 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8377aed0e3fd11e89acab3ff12d77081
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8377aed0e3fd11e89acab3ff12d77081
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Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T-364, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-09, i. k. 2018-18140 
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-285 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių 

energija“ perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8377aed0e3fd11e89acab3ff12d77081

