
        

 
    

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA  
 

SPRENDIMAS 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO ŠILUMOS  KAINOS 
DEDAMŲJŲ PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ GALIOJIMO METAMS  

NUSTATYMO  
 

2021 m. gruodžio 27 d. Nr. T-243 
Panevėžys 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies          

37 punktu,  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi bei 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“, atsižvelgdama į  Valstybinės 
energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. O3E-1639 „Dėl VšĮ Velžio 
komunalinio ūkio šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Savivaldybės taryba                                
n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti pirmiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams viešajai įstaigai 
Velžio komunaliniam ūkiui  (be PVM): 
 1.1. šilumos (produkto) gamybos šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose vienanarę kainą: 
 1.1.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,07 + THG,KD, dedamąsias: 
 1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,07 ct/kWh; 
 1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD; 
 1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias: 
 1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,07 + TH,KD, dedamąsias: 
 1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,07 ct/kWh; 
 1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD; 
 1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias: 
 1.2.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 7,79 Eur/mėn./kW; 
 1.2.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 11,76 Eur/mėn.; 
 1.2.2.3. dvinarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD,dv; 
 1.3. šilumos perdavimo kainas: 
 1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,95 + THT,KD, dedamąsias: 
 1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,95 ct/kWh; 
 1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD; 
 1.3.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos dedamąsias: 
 1.3.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 6,90 Eur/mėn./kW; 
 1.3.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 9,05 Eur/mėn.; 
 1.3.2.3. dvinarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD,dv; 

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti 
už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,17 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip 
pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis                   
1,24 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 1,63 Eur/mėn. 
 2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, TH,KD,dv, THT,KD, THT,KD,dv, TH formules: 
 



        
Eil. 
Nr. 

Dedamoji Formulė 

1. 

Šilumos (produkto) gamybos vienanarės 
kainos kintamoji dedamoji, šilumos 
(produkto) gamybos (įsigijimo) 
vienanarės kainos ir dvinarės kainos 
kintamoji dedamoji 

THG,KD = TH,KD = TH,KD,dv, = 0,18 + ((10 921 × 
pHG,d) + (3 358 × pHG, med b) + (5 437 × pHG, gr) + 
(868 × pHG med) + (79 × pHG a) +(511 × pHG skd )× 

100 / 18 531 063 

2. 
Šilumos perdavimo vienanarės kainos ir 
dvinarės kainos kintamoji dedamoji 

THT,KD = THT,KD,dv, = 0,08 + (2 439 046 × TH) / 
16 092 017 

3. 
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 
vienanarė kaina 

TH = 1,07 + TH,KD 

čia: 
pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh); 
pHG, med b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/MWh); 
pHG, gr – medienos granulių kaina (Eur/MWh); 
pHG med − malkinės medienos kaina (Eur/MWh); 
pHG a – akmens anglies kaina (Eur/MWh); 
pHG skd – suskystintų dujų kaina (Eur/MWh). 
 3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui 66,003 tūkst. Eur sąnaudas (susidariusias 2018 m. 
balandžio 1 d. – 2019 m. rugsėjo 30 d.  laikotarpiu dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų 
sąnaudų kurui įsigyti  neatitikimo nesusigrąžintos sąnaudos sudaro 56,315 tūkst. Eur ir dėl faktiškai 
realizuoto šilumos kiekio, 2012 m. lapkričio 1d. – 2014 m. vasario 28 d. laikotarpiu papildomai gautų 
pajamų, 2017 m. birželio 1 d. − 2018 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu nesusigrąžintų sąnaudų ir           
2017 m. sausio 1 d. − 2019 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu patirtų, tačiau nepadengtų mokestinių 
įsipareigojimų sąnaudų – 9,688 tūkst. Eur), didinant šilumos kainą 0,41 ct/kWh. 
  
 
Savivaldybės mero pavaduotojas,  
pavaduojantis Savivaldybės merą                       Antanas Pocius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


