
VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA 

 

NUTARIMAS DĖL  UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LAZDIJŲ ŠILUMA" 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO 
 

2011 m. rugsėjo 27 Nr. O3- 254 

  

  

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-

2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 5 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į tai, 

kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - Komisija) 2011 m. liepos 29 d. 

nutarimu Nr. O3-221 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų 

šiluma“ nustatė UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamąsias, Komisija  

n u t a r i a: 

 1. Konstatuoti, kad Lazdijų rajono savivaldybės taryba pažeidė Šilumos ūkio įstatymo  

32 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatą, t. y. per 30 dienų po šilumos bazinės kainos dedamųjų 

nustatymo nepatvirtino UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės 

kainos dedamųjų galiojimo metams. 

 2. Vienašališkai nuo 2011 m. spalio 1 d. nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias  

(be PVM): 

2.1. šilumos gamybos kainas: 

2.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 7,72 + Tg nš kd; 

2.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias: 

2.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 7,72 + Tpt kd, dedamąsias: 

2.1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 7,72 ct/kWh; 

2.1.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd; 

2.1.2.2. dvinarės kainos dalis: 

            2.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) 

 – 56,36 Lt/kW per mėnesį; 

2.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd; 

2.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado): 

            2.2.1. kai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės 

teise daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai: 

2.2.1.1. vienanarės, išreiškiamos formule 3,55 + Tpr kd, dedamąsias: 

2.2.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,55 ct/kWh; 

2.2.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd; 

2.2.1.2. dvinarės kainos dalis: 

            2.2.1.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią)  

– 25,90 Lt/kW per mėnesį; 

2.2.1.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd; 

            1.1.2.2. kai šiluma tiekiama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių 

šilumos punktų: 

2.2.2. vienanarės, išreiškiamos formule 4,03 + Tpr šp kd, dedamąsias: 

2.2.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 4,03 ct/kWh; 

2.2.2.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr šp kd; 

2.2.2.2. dvinarės kainos dalis: 

            2.2.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) 

 – 29,42 Lt/kW per mėnesį; 

2.2.2.2.2.kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr šp kd; 

2.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas: 



            2.3.1. kai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės 

teise daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai: 

2.3.1.1. vienanarės, išreiškiamos formule 11,27 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias: 

2.3.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 11,27 ct/kWh; 

2.3.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd + Tpr kd; 

2.3.1.2. dvinarės kainos dalis: 

            2.3.1.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) 

 – 82,26 Lt/kW per mėnesį; 

2.3.1.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd; 

            2.3.2. kai šiluma tiekiama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos 

punktų: 

2.3.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 11,75 + Tpt kd + Tpr šp  kd, dedamąsias: 

2.3.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 11,75 ct/kWh; 

2.3.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd + Tpr šp kd; 

2.3.2.2.dvinarės kainos dalis: 

            2.3.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) 

 – 85,78 Lt/kW per mėnesį; 

2.3.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpt kd + Tpr šp kd; 

            2.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 1,68 Lt per mėnesį gyventojams 

(butui), 22,10 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,23 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį. 

             3. Vienašališkai nustatyti dedamųjų Tpt kd, Tpr kd, Tpr šp kd, Tpt formules: 

  
Eil. 

Nr. Dedamoji Formulė 

1. 
Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į 

tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji 
Tpt kd = 0,50 + ((1776,0 x Tdr) + (83,3 x Tmed))  

/ (18,4 x 10000) 
2. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji Tpr kd = Tpr šp kd 0,27 + (2,7x Tpt)/ 15,7 
3. Patiektos į tinklą šilumos kaina Tpt = 7,72 + Tpt kd 

čia: 

Tdr  – medienos drožlių kaina (Lt/tne);  

Tmed  – malkinės medienos kaina (Lt/tne). 

  

           4. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2009 m. 

lapkričio 1 d. – 2011 m. birželio 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų 

skirtumo gautas 59,5 tūkst. Lt papildomas pajamas, mažinant šilumos kainą 0,38 ct/kWh. 

           5. Lazdijų rajono savivaldybės tarybai, patvirtinus daugiabučių namų šildymo ir karšto 

vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus, diferencijuotus pagal šilumos 

punktų nuosavybę, taikyti perskaičiuotą, įvertinus šilumos punktų priežiūros sąnaudas, šilumos 

perdavimo kainą su patikslinta dedamųjų formule: 

5.1. šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado): 

            5.1.1. kai šiluma tiekiama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių šilumos 

punktų: 

5.1.1.1. vienanarės, išreiškiamos formule 4,60 + Tpr šp kd, dedamąsias: 

5.1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 4,60 ct/kWh; 

5.1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr šp kd; 

5.1.1.2. dvinarės kainos dalis: 

            5.1.1.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) 

 – 33,53 Lt/kW per mėnesį; 

5.1.1.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr šp kd; 

5.1.2. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos: 



            5.1.2.1. kai šiluma tiekiama iš grupinių ir individualių šilumos tiekėjui priklausančių 

šilumos punktų: 

            5.1.2.1.1. vienanarės, išreiškiamos formule 12,32 + Tpt kd + Tpr šp  kd, dedamąsias: 

5.1.2.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 12,32 ct/kWh; 

5.1.2.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd + Tpr šp kd; 

5.1.2.2. dvinarės kainos dalis: 

            5.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) 

 – 89,89 Lt/kW per mėnesį; 

5.1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpt kd + Tpr šp kd. 

 


