
                                                  

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

SPRENDIMAS 
 

DĖL ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI 

„RASEINIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ NUSTATYMO 

  

2013 m. lapkričio 28 d. Nr. (1.1)TS-432 

Raseiniai 

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-

1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 32 straipsnio 6 dalimi ir UAB „Raseinių 

šilumos tinklai“ 2013 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. (4.3)-63-473, rajono Savivaldybės taryba  n u s p r 

e n d ž i a: 

          1. Nustatyti UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamąsias (be PVM): 

          1.1. Šilumos iš nuosavų šaltinių gamybos kainas: 

          1.1.1.vienanarę, išreiškiamą formule – 6,77 + Tg nš kd; 

          1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias: 

          1.1.2.1. vienanarę, išreiškiamą formule – 6,77 + Tpt k, dedamąją: 

          1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 6,77 ct/kWh; 

          1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd; 

          1.1.2.2. dvinarės kainos dalis: 



          1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 49,54 Lt/kW per 

mėnesį; 

          1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) - Tpt kd; 

          1.2. Šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado): 

          1.2.1. kai šiluma tiekiama iš individualių šilumos punktų: 

          1.2.1.1.  vienanarės, išreiškiamos formule – 2,25 + Tpr kd, dedamąsias: 

          1.2.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,25 ct/kWh; 

         1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd;  

         1.2.1.2. dvinarės kainos dalis: 

         1.2.1.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos  šilumos srauto vidutinę galią)-  16,50 Lt/kW per 

mėnesį ;  

          1.2.1.2.2. kintamąją dalį (už suvartotą  šilumos kiekį) – Tpr kd; 

          1.3. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado kainas: 

          1.3.1. kai šiluma tiekiama iš individualių šilumos punktų :  

          1.3.1.1. vienanarės, išreiškiamos formule – 9,02 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias: 

          1.3.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 9,02 ct/kWh; 

          1.3.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule  – Tpt kd + Tpr kd ;  

          1.3.1.2. dvinarės kainos dalis: 

          1.3.1.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 66,04 Lt/kW per 

mėnesį; 

          1.3.1.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos  šilumos kiekį), išreiškiamą formule - Tpt kd + Tpr 

kd; 



          1.4. Šilumos pardavimo vartotojams kainą: 

          1.4.1. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 3,43 Lt per mėnesį vienam 

vartotojui (butui), arba 0,47 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį, šilumos pardavimo kaina kitiems 

vartotojams 46,46 Lt/mėn. 

          1.5. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. 

liepos 1 d. – 2013 m. birželio 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo 

gautas  141,9 tūkst. Lt papildomas pajamas, mažinant šilumos kainą 0,35 ct/kWh; 

1.6. Dedamųjų Tg nš kd , Tpt kd , Tpr kd , Tpt, Tpr šp kd  reikšmės : 

  

Eil.Nr. Dedamoji Formulė 

1. Šilumos gamybos savo 

šaltinyje (patiektos į tinklą) 

vienanarės kainos 

kintamoji  dedamoji 

Tg nš kd = Tpt kd = 0,47 + (314,0*Tmaz.+4079,1*Tb + 

61,9*Tdyz.+ 400*Tdurp.+113,4*Tgr)/(48,31*10000 ). 

  

2 Patiektos į tinklą šilumos 

kaina 

T pt = 6,77 + Tpt kd. 

3. Šilumos perdavimo kainos 

kintamoji dedamoji  

Tpr kd = 0,39 + 7,884*Tpt  / 40,43. 

  

              

          Žymėjimai: 

          Tmaz - mazuto kaina  (Lt/tne) ; 

          T b -  biokuro kaina (Lt/tne); 

             Tdyz  -  dyzelino kaina (Lt/tne);  

          Tdurp - durpių kaina (Lt/tne); 

          Tgr – granulių kaina (Lt/tne). 



             Kuro kainos, nustatytos pagal šilumos kainos skaičiavimus, nustatomos pagal  Šilumos kainų 

nustatymo metodikos 121 punkto reikalavimus. 

Čia : Tg nš kd  - šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji; 

         Tpt kd  - patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji;          

         Tpr kd - šilumos perdavimo vienanarės kainos (iki pastato šilumos įvado), kai šiluma tiekiama 

iš šilumos punktų, kintamoji dedamoji; 

          Tpt  - patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarė kaina ; 

           2. Įpareigoti UAB „Raseinių šilumos tinklai“ direktorių taikyti nustatytas šilumos kainų 

dedamąsias bazinės kainos galiojimo metams nuo 2014 m. sausio 1 d. 

           3. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 14 d 

sprendimą Nr. (1.1)TS-440 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių 

šilumos tinklai“ nustatymo“ nuo 2014 m. sausio 1 d. 

  

  

  

  

Savivaldybės meras    Algimantas Mielinis 

  

 


