
DĖL ŠILUMOS KAINŲ SKAIČIAVIMO 
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) suderina šilumos tiekimo 

įmonės bazinės šilumos kainos dedamąsias, kurios nustatomos šilumos ūkio įstatyme numatyta tvarka ne 
trumpesniam kaip 3 metų ir ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Minėtą laikotarpį parenka 
atitinkamos savivaldybės taryba arba Ūkio subjektas Įstatyme numatytais atvejais.  

Nustatant šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias), atsižvelgiama į: 
 atitinkamiems verslo vienetams ir atitinkamoms paslaugoms (produktams) faktiškai priskirtų 

būtinųjų sąnaudų apimtį paskutiniais trejais metais; 
 faktiškai suteiktų atitinkamų paslaugų (produktų) kiekius paskutiniais trejais metais; 
 lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes. Jei atitinkamos Ūkio subjektų grupės 

efektyvumas didesnis nei Ūkio subjekto, Ūkio subjektui nustatoma jo grupės efektyvumą 
atitinkanti šių sąnaudų apimtis. Jei Ūkio subjekto efektyvumas viršija atitinkamos Ūkio subjektų 
grupės efektyvumą, nustatoma Ūkio subjekto faktinių sąnaudų apimtis; 

 suplanuotus pokyčius Ūkio subjekto veikloje pirmaisiais reguliavimo periodo metais, įskaitant 
Investicijų plano įgyvendinimą, turėsiančius poveikio sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, apimčiai 
bei patiektinų paslaugų (produktų) kiekio apimčiai; 

 po ataskaitinio laikotarpio įvykusius reikšmingus įvykius, turinčius įtakos sąnaudų dydžiui ir 
struktūrai; 

 priežastis, kurias Ūkio subjektas nurodė kaip lemiančias šių sąnaudų apimties pokyčius, 
pagrįstumą; 

 Komisijos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimų, atliekamų 
vadovaujantis Komisijos patvirtintu Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos 
aprašu, rezultatus. 

VKEKK 2012-12-21 nutarimu Nr. 03-434 nustatė bazines šilumos kainos dedamąsias UAB 
„Širvintų šiluma“ iki 2015-12-31. 

Kasmet šios dedamosios yra perskaičiuojamos, atsižvelgiant į: 
 efektyvumo koeficientą, kuris nustatomas kaip pusė Lietuvos statistikos departamento skelbiamo 

šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio, bet 
ne didesnis kaip 3 procentai (infliacijos dydžiu laikomas vidutinis metinis vartotojų kainų indekso 
pokytis. 

 Pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimą tarp nustatyto ir faktiškai pagaminto ir 
realizuoto šilumos kiekio. 

 Ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį dėl naujai pagal Investicijų 
planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų. 

 Investicijų grąžos pokytį, išplaukiantį iš Ūkio subjekto įvykdytų investicinių projektų pobūdžio. 
 Investicijų grąžos pokytį dėl skolinto kapitalo kainos Rd pokyčio. 
 Kogeneracinėse jėgainėse pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) rizikos koeficiento, 

apskaičiuoto pagal Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo 
metodiką, įtaką. 

 Balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultato įtaką. 
 Kitus, nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų 

pokyčius. 
 



VKEKK 2015 m. balandžio 30 posėdyje nutarimu Nr. O3-271 konstatavo, kad šilumos ir karšto 
vandens kainų dedamosios tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams yra perskaičiuotos su pažeidimais 
ir vienašališkai nustatė UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainos dedamąsias: 

 Patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarės kainos pastovioji dedamoji: 2,02  ct/kW; 
 Vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji: 0.95  ct/kWh; 
 Šilumos pardavimo vartotojams kaina už suvartotą šilumos kiekį: 0.08 ct/kWh; 
 Nepadengtos kuro sąnaudos:  -0.08 ct/kWh                                                      

 
Kas mėnesį UAB „Širvintų šiluma“ perskaičiuoja šilumos kainą, kuri apskaičiuojama, kaip 

pastovios ir kintamos dedamųjų suma. Kintamas dedamąsias įmonė sekančiam mėnesiui perskaičiuoja 
įvertinusi faktiškai pirkto kuro kainą, pagal formules: 

APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA = 1. PATIEKTOS Į TINKLĄ ŠILUMOS 
GAMYBOS VIENANARĖ KAINA + 2. ŠILUMOS PERDAVIMO VIENANARĖ KAINA (IKI 
PASTATO ŠILUMOS ĮVADO) + 3. ŠILUMOS PARDAVIMO VARTOTOJAMS KAINA UŽ 
SUVARTOTĄ ŠILUMOS KIEKĮ + 4. NEPADENGTOS KURO SĄNAUDOS       

1. PATIEKTOS Į TINKLĄ ŠILUMOS GAMYBOS VIENANARĖ KAINA Tpt=Tpt pd +Tpt kd 
(1.1.+1.2.)::    
 

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji Tpt pd (vienašališkai nustatyta VKEKK - 
2,02  ct/kWh) 

 
1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji   
Tpt kd =0,06+((702,635xTd)+(62,2xTa)+(2332,4xTsk)+(58,3xTmed))/(27,5x10000) 
(kur, Td – gamtinių dujų šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina, Tsk - medienos 

kilmės biokuro šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina, Ta – akmens anglies šilumos 
kainos skaičiavimui taikoma kaina, Tmed – malkinės medienos šilumos kainos skaičiavimui 
taikoma kaina) 

 
2. ŠILUMOS PERDAVIMO VIENANARĖ KAINA (IKI PASTATO ŠILUMOS ĮVADO) (2.1 

+ 2.2) Tpr = Tpr pd + Tpr kd 
 

2.1. vienanarės šilumos perdavimo kainos pastovioji dedamoji Tpr pd (vienašališkai 
nustatyta VKEKK – 0.95  ct/kWh) 
 

2.2. vienanarės šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji Tpr 
kd=0,12+(2,7xTpt)/24,8 (kur, Tpt patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarė 
kaina) 

 
3. ŠILUMOS PARDAVIMO VARTOTOJAMS KAINA UŽ SUVARTOTĄ ŠILUMOS KIEKĮ 

– vienašališkai nustatyta VKEKK – 0.08 ct/kWh 
 

4. NEPADENGTOS KURO SĄNAUDOS vienašališkai nustatyta VKEKK:  -0.08 ct/kWh                                               
Nuo 2016 m. sausio 1 d. visas UAB „Širvintų šiluma“ šilumos gamyboje naudojamas biokuras yra 

įsigyjamas per energijos išteklių biržą (Baltpool). Šilumos kainos perskaičiavime sekančiam mėnesiui 
taikoma praėjusį mėnesį įsigyto kuro kaina, bet ne didesnė, nei VKEKK skelbiama vidutinė šalies kuro 
kaina. 



UAB „Širvintų šilumos“ įsigyjamas biokuras, dažniausiai pigesnis, nei VKEKK skelbiamas šalies 
vidurkis (pav.): 

 
* Nuo 2015 m. liepos mėn. biokuras įsigyjamas per Baltpool biokuro biržą 
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UAB  "Širvintų šiluma" biokuro pirkimo kainos ir vidutinės šalies biokuro kainos palyginimas

UAB "Širvintų šiluma" pirkto biokuro kaina, eur/tne VKEKK skelbiama vidutinė šalies biokuro kaina, EUR/tne


