
VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA 

  

NUTARIMAS 

DĖL KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-221 „DĖL ŠILUMOS 

BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LAZDIJŲ 

ŠILUMA“ IR KOMISIJOS 2011 M. RUGSĖJO 27 D. NUTARIMO NR. O3-254 

„DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "LAZDIJŲ ŠILUMA" ŠILUMOS KAINOS 

DEDAMŲJŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

  
2011 m. spalio 26 d. Nr. O3-320 

Vilnius 

  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių 

pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 123-5816) 8 straipsnio 6 dalimi, Valstybinė kainų 

ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) n u t a r i a: 

1. Pakeisti Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimą Nr. O3-221: 

1.1. Išdėstyti 1.1.2 punktą taip: 

„1.1.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado): 

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

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

1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd; 

1.1.2.2. dvinarės kainos dalis: 

1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 25,90 Lt/kW per mėnesį; 

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

1.2. Išdėstyti 1.1.3 punktą taip: 

„1.1.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas: 

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

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

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

1.1.3.2. dvinarės kainos dalis: 

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

 – 82,26 Lt/kW per mėnesį; 

1.1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpt kd + Tpr kd;“ 

1.3. Išdėstyti 1.2 punktą taip: 

„1.2. Dedamųjų Tpt kd, Tpr 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 = 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).“ 

1.4. Išdėstyti 2 punktą.taip: 

,,2. Konstatuoti, kad 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 

susidariusios gautos pajamos yra 59,5 tūkst. Lt. Lazdijų rajono savivaldybės taryba šias gautas 

papildomas pajamas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias.“ 

  

2. Pakeisti Komisijos 2011 m. rugsėjo 27 d. nutarimą Nr. O3-254: 

2.1. Išdėstyti 2.2 punktą taip: 

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

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

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

2.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd; 

2.2.2. dvinarės kainos dalis: 

2.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 25,90 Lt/kW per mėnesį; 

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

2.2. Išdėstyti 2.3 punktą taip: 

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

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

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

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

2.3.2. dvinarės kainos dalis: 

2.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 82,26 Lt/kW per mėnesį; 

2.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpt kd + Tpr kd;“ 

2.3. Išdėstyti 3 punktą taip: 

„3. Vienašališkai nustatyti dedamųjų Tpt kd, Tpr 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 = 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).“ 

2.4. Pripažinti netekusiu galios 5 punktą. 

  

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

(Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

  

  

Komisijos pirmininkė                                                                                 Diana Korsakaitė 

 


