
 

 
 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

DĖL ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS 

DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO UŽDARAJAI AKCINEI 

BENDROVEI „PAKRUOJO ŠILUMA“  

 

2017 m. gruodžio 27 d. Nr. T-309 

Pakruojis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 

18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 ir 3 

punktais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-

96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ patvirtinta  Šilumos kainų nustatymo metodika,  

atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės ,,Pakruojo šiluma“ 2017 m. gruodžio 8 d. raštą Nr. S-

441 „Dėl šilumos kainos dedamųjų nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų 

galiojimo metams“ ir 2017 m. gruodžio 8 d. raštą Nr. S-442 „Dėl šilumos kainos dedamųjų 

nustatymo pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, Pakruojo rajono 

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

1. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“ šilumos kainų dedamąsias (be 

PVM) pirmiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams: 

1.1. šilumos gamybos kainas (be PVM): 

1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:  

 1.1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule – 2,38 + THG, 

KD, dedamąsias; 

1.1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,38 ct/kWh; 

1.1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG, KD;  

 1.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo 

paslaugą – 0,15 ct/kWh; 

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

1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,38 + TH, KD, dedamąsias: 

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,38 ct/kWh; 

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH, KD; 

1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias: 

1.2.2.1. pastoviąją dedamąją (šilumos srauto vidinei galiai) – 17,38 Eur/kW per mėnesį;  

1.2.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 21,51 Eur/mėn.; 

1.2.2.3. kintamąją dalį – TH, KD;       

1.3. šilumos perdavimo kainas:  

1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,91 + THT, KD, dedamąsias: 

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,91 ct/kWh; 

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT, KD; 

1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias: 

 1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 6,63 Eur/kW per 

mėnesį; 

 1.3.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei) – 6,79 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 – 0,14 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko 

 



 

mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) 

užmokestis 0,99 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) 

užmokestis 1,01 Eur/mėn. 

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

Eil. 

Nr. 
Dedamoji Formulė 

  1. 

Šilumos (produkto) gamybos ir šilumos 

(produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės 

kainos kintamoji dedamoji   

THG, KD = TH, KD = 0,13+((2 321,0 x pHG, d) + (1 

366,0 x pHG, b)  + (43,0 x pHG, gr) + (1,0 x pHG, 

dyz)) / (17 310 099 / 100) 

2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji 

dedamoji 
THT, KD = 0,08 + (2 989 630 x TH) / 14 320 469 

3. Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 

vienanarė kaina 

TH = 2,38 + TH, KD 

čia: 

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

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

pHG, gr – medžio granulių kaina (Eur/tne); 

pHG, dyz – dyzelio kaina (Eur/tne). 

 

3. Paskirstyti per šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį (2015 m. sausio 1 d. – 

2016 m. gruodžio 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kainų skirtumo papildomai gautas 

118,5 tūkst. Eur  pajamas 24 mėn. laikotarpiui šilumos kainą mažinant 0,42 ct/kWh (Valstybinės 

kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-551 3 punktas).  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras     Saulius Gegieckas 

 

 

 

 

  

     

 

     
 

 

 


