
 

 

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma‘‘ šilumos kainos 
dedamųjų 
 
 
 
 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 26 d. Nr. 03-101 ,,Dėl 
uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma‘‘ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo‘‘ 
nustatė šilumos kainos dedamąsias (be PVM):  

1. šilumos gamybos kainas: 
1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 10,56 + Tg nš kd; 
1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias: 
1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 10,56 + Tpt kd, dedamąsias: 
1.1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 10,56 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 patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 77,05 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. vienanarės, išreiškiamos formule 2,88 + Tpr kd, dedamąsias: 
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,88 ct/kWh; 
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd; 
1.2.2. dvinarės kainos dalis: 

 1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,04 Lt/kW per 
mėnesį; 

1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd; 
 1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:  

1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 13,44 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias: 
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 13,44 ct/kWh; 
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd + Tpr kd; 
1.3.2. dvinarės kainos dalis: 

 1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 98,09 Lt/kW per 
mėnesį; 

1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpt kd + Tpr kd;  
1.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 1,62 Lt per mėnesį gyventojams 

(butui), 23,40 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,36 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.  
 1.5. Dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules: 

Eil. 
Nr. 

Dedamoji Formulė 

1. 
Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į 
tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji 

Tg nš kd =Tpt kd= 0,42 + ((474,3 x Tska) + (70,0 x Tgr)  
+ (11634,0 x Tbmwh)) / (17,0 x 10000) 

2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji Tpr kd = 0,51 + (2,6 x Tpt ) / 14,4 
3. Patiektos į tinklą šilumos kaina Tpt = 10,56 + Tpt kd 

čia: 
Tska – skalūnų alyvos kaina (Lt/tne); 
Tgr  – medžio granulių kaina (Lt/tne); 
Tbmwh – biokuro kaina (Lt/MWh). 
 
            2. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu  
(2011 m. spalio 1 d. – 2012 m. balandžio 30 d.) gautas papildomas pajamas, susidariusias dėl kuro 
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faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kuro kainų skirtumo – 16,1 tūkst. Lt, mažinant 
šilumos kainą 0,11 ct/kWh. 
 3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. 
sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.) gautas papildomas šilumos punktų normatyvinio pelno 
pajamas – 7,3 tūkst. Lt, mažinant šilumos kainą 0,05 ct/kWh. 
 
 


