
  
 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
SPRENDIMAS 

DĖL  UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS 

DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO 

 

2017 m. sausio 27 d. Nr. T3-28 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 37 p., 18 

str. 1 d., Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 str. 7 d. 1 p., Šilumos kainų nustatymo 

metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimu Nr. O3-96, 82.1.4 papunkčiu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 

m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-418 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio 

komunalininkas“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ bei atsižvelgdama į UAB „Nemėžio 

komunalininkas“ 2016-12-23 raštą Nr. 5R-217 „Dėl UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos 

bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

             1. Nustatyti UAB „Nemėžio komunalininkas“ šilumos kainos be pridėtinės vertės mokesčio 

dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams:  

             1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,00 + THG,KD, 

dedamąsias:  

           1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,00 ct/kWh;  

           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 1,00 + TH,KD, dedamąsias:  

           1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,00 ct/kWh;  

           1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;  

           1.2.2. dvinarės kainos dalis:  

           1.2.2.1. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai 

vartotojų grupei – 7,32 Eur/kW per mėnesį; 

           1.2.2.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kainos pastoviąją dedamąją atitinkamai 

vartotojų grupei – 7,99 Eur/mėn.; 

            1.2.2.3. kintamąją dalį – TH,KD;  

            1.3. šilumos perdavimo kainas:  

            1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 0,66 + THT,KD , dedamąsias:  

            1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,66 ct/kWh;  

            1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;  

            1.3.2 dvinarės kainos dalis:  

            1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,80 Eur/kW per 

mėnesį;  

            1.3.2.2. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,38 Eur/mėn.; 

            1.3.2.3. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – THT,KD;  



            1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko 

mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,15 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko 

mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) 

užmokestis atitinkamai vartotojų grupei 1,11 Eur/mėn./kW ir mažmeninio aptarnavimo bazinis 

pastovus (mėnesio) užmokestis 1,02 Eur/mėn. 

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

 

Eil. Nr.  Dedamoji  Formulė  

1.  Šilumos (produkto) gamybos 

vienanarės kainos kintamoji dedamoji  

THG,KD = 0,12 + (((42350,8 x PHG, d) + 

(469,0 x PHG, skd)) x100)/41688221  

2.  Šilumos (produkto) gamybos 

(įsigijimo) vienanarės kainos 

kintamoji dedamoji  

TH,KD = 0,12 + (((42350,8 x PHG, d) + 

(469,0 x PHG, skd)) x100)/41688221  

3.  Šilumos perdavimo kainos kintamoji 

dedamoji  

THT,KD = 0,11 + (6829798 x TH )/34858423  

4.  Šilumos (produkto) gamybos 

(įsigijimo) kaina  

TH = 1,00 + TH,KD  

čia: 

PHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);  

PHG, skd – suskystintų dujų kaina (Eur/tne).  

 

             3. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2014 m. balandžio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 

d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusias papildomai gautas 

pajamas (44,86 tūkst. Eur) įvertinti ir paskirstyti baziniam realizuotos šilumos kiekiui 12 mėnesių 

laikotarpiui mažinant šilumos kainą 0,13 ct/kWh. 

            4. Pripažinti netekusiais galios: 

            4.1 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. T3-337 

„Dėl šilumos kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Nemėžio komunalininkas“ nustatymo“. 

            4.2 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. T3-363 „Dėl 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-337 „Dėl šilumos 

kainų dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Nemėžio komunalininkas“ nustatymo“ pakeitimo“. 

            5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje. 

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                            Robert Komarovski 
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Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė  

Jolanta Stankevič 

Tel. 210 9688 


