
UAB Tauragės šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainos 

dedamosios (be PVM) nustatytos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 

įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimu Nr. O3-96 “Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos”, Tarybos 2021 m. 

rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1060 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos 

kainų dedamųjų vienašališko nustatymo”: 

1. šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina: 

1.1. šilumos (produkto) gamybos šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose 

vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,77 + THG,KD, dedamosios: 

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,77 ct/kWh;  

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THG,KD;  

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios: 

1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,77 + TH,KD, dedamosios: 

1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,77 ct/kWh;  

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD; 

1.2.2. dvinarės kainos dedamosios:  

1.2.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 12,92 

Eur/mėn./kW;  

1.2.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 17,88 

Eur/mėn; 

1.2.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD,dv;  

1.3. šilumos perdavimo kainos:  

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

1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,66 ct/kWh;  

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji– THT,KD;  

1.3.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos dedamosios:  

1.3.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestį) – 4,63 

Eur/mėn./kW;  

1.3.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestį) – 5,32 Eur/mėn; 

1.3.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD,dv;  

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas 

pasirinko mokėti už kiekvieną  realizuotiną kilovatvalandę – 0,08 ct/kWh, jei 

vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio 



aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 0,59 Eur/mėn./kW arba mažmeninio 

aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 0,67 Eur/mėn. 

2. Nustatytos dedamųjų THG,KD, TH,KD, TH,KD,dv,THT,KD, THT,KD,dv, TH  formulės: 

Eil. 

Nr. 

Dedamoji Formulė 

 

1. 

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

 
T     THG,KD = TH,KD = TH,KD,dv = 0,10 + 

((6107,98*pHG,sk) + (30,88*pHG,ska) + 
(58,38*pHG,durp))*100)/66 962 656 

 

 

2. 

 

 
Šilumos perdavimo vienanarės kainos ir 
dvinarės kainos kintamoji dedamoji  

 
THT,KD = THT,KD,dv = 0,05 + (11 399 922*TH)/55      
562 734 
 
 

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

TH = 1,77 + TH,KD 

         čia: 

         pHG, sk – skiedrų kaina (Eur/tne); 

         pHG,ska – skalūnų alyvos kaina (Eur/tne); 

         pHG,durp – durpių kaina, (Eur/tne). 

         3. Paskirstyta 12 mėnesių laikotarpiui:  

3.1. šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2018 m. birželio 1 d. – 2019 m. 

gegužės 31 d.) papildomai gauta pajamų sumą (26,51 tūkst. Eur) ir 2019 m. sausio 1 

d. – 2020 m. birželio 30 d. laikotarpiu dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir 

faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikimo papildomai gauta pajamų suma 

(136,77 tūkst. Eur), iš viso 163,28 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų, mažinant 

šilumos kainą 0,29 ct/kWh;  

3.2. šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2018 m. birželio 1 d. – 2020 m. 

sausio 31 d.) papildomai gautų pajamų suma (5,24 tūkst. Eur) ir 2019 m. sausio 1 d. – 

2019 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu patirtų, tačiau nesusigrąžintų sąnaudų suma, iš 

viso 8,51 tūkst. Eur nesusigrąžintų sąnaudų, didinant kainą 0,02 ct/kWh.  

Šilumos kainos dedamosios įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

 

                                                      UAB Tauragės šilumos tinklų administracija 

 


