ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 28 D.
SPRENDIMO NR. T1-43 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS
ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ TRETIESIEMS ŠILUMOS
BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2017 m. lapkričio 23 d. Nr. T1-253
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1
punktu, 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 2017 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3E-454
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų
perskaičiavimo“ ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2017 m.
lapkričio 10 d. raštą Nr.1-460 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d.
sprendimo Nr. T1-43 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų
dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“, Šilalės
rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimą Nr. T1-43
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų tretiesiems
šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“:
1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamąsias
tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams (be pridėtinės vertės mokesčio):
1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,41 + T HG, KD,
dedamąsias:
1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,41 euro 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 1,41 + T HG, KD dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją –1,41 euro ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – T HG, KD;
1.2.2. dvinarės kainos dalis:
1.2.2.1.šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai
vartotojų grupei – 10,29 Eur/kW per mėnesį;
1.2.2.2. kintamąją dalį – TH, KD;
1.3. šilumos perdavimo kainas :
1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,94 + T HT, KD, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,94 euro 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) – 6,76 Eur/kW per
mėnesį;
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1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – THD, KD;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai 1,94 Eur per mėnesį
gyventojams (butui), 7,85 Eur per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,22 euro ct/kWh už suvartotą
šilumos kiekį.
1.5. dedamųjų THG, KD, TH, KD, THT, KD formules:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Dedamoji
Šilumos (produkto) gamybos ir šilumos
(produkto) gamybos (įsigijimo) kainos
kintamoji dedamoji
Šilumos perdavimo kainos kintamoji
dedamoji
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo)
kaina

Formulė
THG, KD = TH KD = 0,18 + ((5,4 x PHG, sk.a) +
(2680,2 x PHG, med. b.) + (5,4 x PHG, med. gr.)) /
(29,9 x 10000)
THT, KD = 0,01 + (4,9 x TH) / 25,0
TH =1,41 + TH KD

čia:
PHG, sk.a – skalūnų alyvos kaina (Eur/t ne);
PHG, , med. b. – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne);
PHG, , med. gr. – medienos granulių kaina (Eur/t ne).“
1.2. pripažinti netekusiu galios 3 punktą.
2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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