
 
 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 23 D. 

SPRENDIMO NR. T–531 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO 

ŠILUMA“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ ANTRIESIEMS ŠILUMOS 

BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. birželio 23 d. Nr. T-762 

Radviliškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės 

tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T-531 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio 

šiluma“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams 

nustatymo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:  

 

 

„RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „RADVILIŠKIO ŠILUMA“ TIEKIAMOS 

ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ ANTRIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS 

GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi,  

Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. 

liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika), 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3E-533 „Dėl UAB 

„Radviliškio šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, atsižvelgdama į Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų 

skyriaus 2022 m. gegužės 18 d. pažymą Nr. O5E-676 „Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos kainų 

dedamųjų perskaičiavimo“ ir UAB „Radviliškio šiluma“ 2022 m. gegužės 30 d. raštą Nr. S-187 „Dėl 

šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams“, Radviliškio 

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

1. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ tiekiamos šilumos kainos 

dedamąsias (be PVM) antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams: 

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

1.1.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,88 + THG,KD, dedamąsias: 

1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,88 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 1,88 + TH,KD, dedamąsias: 

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,88 ct/kWh; 

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD; 

1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias: 
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1.2.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 13,70 Eur/mėn./kW; 

1.2.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 17,91 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 1,06 + THT,KD, dedamąsias: 

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,06 ct/kWh; 

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD; 

1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias: 

1.3.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 7,72 Eur/mėn./kW; 

1.3.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 8,59 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 – 0,12 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip 

pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 0,88 Eur 

per mėn. už kW arba mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 0,98 Eur per 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, = 0,06 + ((6 929 

× pHG,d) + (46066 × pHG,sk) + (288 × pHG, med 

gr) + (10010 × pHG, gr)) × 100 / 59 909 228 
 

2. Šilumos perdavimo vienanarės kainos ir 

dvinarės kainos kintamoji dedamoji 

THT,KD = THT,KD,dv, = 0,03 + (8 879 467 × TH) 

/ 51 029 761 

3. Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 

vienanarė kaina 

TH = 1,88 + TH,KD 
 

čia: 

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

pHG, sk – skiedrų kaina (Eur/MWh); 

pHG, med gr – medienos granulių kaina (Eur/MWh); 

pHG, gr – grūdų išvalų kaina (Eur/MWh). 

3. Nustatyti, kad šiuo sprendimu nustatytų šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu, UAB 

„Radviliškio šiluma“ gali taikyti vadovaujantis Metodikos 762 punktu apskaičiuotą papildomą 

(pridėtinę) dedamąją. 

4. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.“ 

 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Simelis 

 


