
 

 
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BIRŽELIO 30 D. 
SPRENDIMO NR. V17E-172 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAIŠIADORIŲ 

ŠILUMA“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ TRETIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS 
DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

 
2022 m. spalio 27 d. Nr. V17E-275 

Kaišiadorys 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 

atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2022 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. O3E-

1402 „Dėl UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“, Kaišiadorių rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. 

V17E-172 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainų dedamųjų 

tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ ir jį išdėstyti nauja 

redakcija:  

„KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ 

ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ TRETIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ 
GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO 

 
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 ir 3 punktais, 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“, ir atsižvelgdama į 

uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ 2022 m. spalio 18 d. raštą Nr. SD-439 „Dėl 

šilumos kainų dedamųjų nustatymo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainų dedamąsias 

tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams (be pridėtinės vertės mokesčio): 

1.1. šilumos (produkto) gamybos šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose vienanarę kainą: 



1.1.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,13+THG,KD, dedamąsias: 

1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,13 ct/kWh, iš to skaičiaus šilumos 

(produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,42 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 2,13 + TH,KD, dedamąsias: 

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,13 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) – 15,53 Eur/mėn./kW; 

1.2.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 25,29 Eur/mėn.; 

1.2.2.3. dvinarės kainos kintamąją kainos dalį – TH,KD,dv; 

1.3. šilumos perdavimo kainas: 

1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,83 + THT,KD, dedamąsias: 

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,83 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) – 6,07 Eur/mėn./kW; 

1.3.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 8,18 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 – 0,10 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip 

pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,76 

Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis – 1,03 Eur/mėn. 

2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, TH,KD,dv, THT,KD, THT,KD,dv, TH formules: 

 Dedamoji Formulė 

2.1. 

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 = 0,46 + (48603 × pF) x 

100/ 44429019 

 

2.2. 
Šilumos perdavimo vienanarės kainos ir 
dvinarės kainos kintamoji dedamoji 

THT,KD = THT,KD,dv = 0,31 + (7671208 × TH ) / 

36757811 



2.3. Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 
kaina 

TH = 2,13 + TH,KD 

čia: 

pF – vidutinė svertinė kuro kaina, apskaičiuota pagal kuro žemutinę šiluminę vertę, Eur/MWh. 

3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui 24,35 tūkst. Eur nepadengtų sąnaudų sumą, 

susidariusią dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikimo 

šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu (2020 m. liepos 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.) ir 9,84 

tūkst. Eur nesusigrąžintų sąnaudų sumą, apskaičiuotą atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį ir 

susidariusią šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu (2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 

d.), didinant šilumos kilovatvalandės kainą 0,09 ct/kWh. 

4. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. 

sprendimą Nr. V17E-170 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ šilumos kainos 

dedamųjų antriesiems bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo.“ 

  

 

 

Savivaldybės meras Vytenis Tomkus 

______________ 

 

 


