
Atsakymas į p. Vytauto  Kabailos  paklausimą. 
 
 Būtinosios šilumos tiekimo sąnaudos skirstomos į pastovias ir kintamąsias sąnaudas.  
Kintamąsias sąnaudas sudaro:  

- kuro sąnaudos šilumai gaminti 
Bendrovėje pagrindinis kuras šilumos energijos gamybai yra  gamtinės dujos. Gamtinių dujų kainą 
nustato dujų tiekėjai,  atvežimo sąnaudų čia nėra. Ši formuluotė iš ataskaitų formų, kurios pateiktos 
atsiskaitymui visiems Lietuvos šilumos tiekėjams, kurie šilumos energijos gamybai naudoja įvairias 
kuro rūšis (mazutą, akmens anglį, medieną, dyzeliną, biokurą ir t. t. )    
 
Gamtinių dujų kiekis reikalingas šilumos gamybai  - 61187,7  tūkst. m3 
Dujų kaina                     - 1059,97  Lt/tūkst. m3 

Dujų sąnaudos  (61187.7 x 1059.97 = 64857.1)               - 64857,1  tūkst. Lt 
Kuro sąnaudos šilumos kainoje sudaro : 
          64857,1 tūkst. Lt /  441,45 tūkst. MWh /10 =  14,69 ct/kWh,  
     (441,45 – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams  per metus) 
 

- elektros energijos sąnaudos šilumos energijos gamybai 
 Šias sąnaudas sudaro pirkta elektros energija iš AB „LESTO“ ir bendrovėje turbogeneratoriais 

pasigaminta elektros energija.  
  Elektros energijos sunaudojimo kiekis – 7252,0 tūkst kWh 
            kaina – 22,06 ct/kWh  
       sąnaudos -  1599,7 tūkst. Lt 
  Elektros energijos sąnaudos šilumos kainoje: 
   1599,7 /441,45 /10  = 0.36 ct/kWh 
 

- vandens  sąnaudos šilumos energijos gamybai 
 Šilumos gamybai naudojamas bendrovėje esantis gręžinio vanduo ir vanduo perkamas  iš UAB 

„Šiaulių vandenys“ ir  UAB „Kuršėnų vandenys“  
  Vandens  sunaudojimo kiekis  – 158057 m3 
                    kaina – 0,116 Lt/m3  
              sąnaudos -  18,3 tūkst. Lt/m3 
  Vandens sąnaudos šilumos kainoje: 
   18,3 /441,45 /10  = 0.004 ct/kWh 
 

Pastovias sąnaudas sudaro:  
 - materialinės ir joms prilygintos sąnaudos.  
Tai šilumai gaminti, perduoti ir parduoti sunaudotos žaliavos ir medžiagos, atsarginės dalys, 
mažaverčiai instrumentai, specialieji drabužiai, sąnaudos atsiskaitomiesiems šilumos apskaitos 
prietaisams pastatų šilumos įvaduose tikrinti ir eksploatuoti, draudimo įmokų sąnaudos, sąnaudos 
už kitų įmonių bei organizacijų suteiktas paslaugas (banko, transporto, ryšių, šiukšlių išvežimo, 
pašto ir kt.) 

  Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos sudaro  - 3428,6 tūkst.Lt ir jų dalis  šilumos 
kainoje  

   3428,6 /441,45 /10 = 0.78 ct/kWh 
 
  - remontų sąnaudos  
 Tai valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos.  Šias sąnaudas sudaro  įrenginių jėgos bei 

valdymo tinklų remontai, katilų, pagalbinių įrenginių, technologinių sistemų , inžinerinių tinklų 
defektų šalinimas, susidėvėjusių elementų keitimai, šilumos kamerų perdangų remontai ir kt.  

  Remonto sąnaudos  - 1820 tūkst. Lt 
   1820 / 441,45 /10 = 0.41 ct/kWh 
   



  - nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  
 Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos  skaičiuojamos nuo reguliuojamo turto vertės pagal 

patvirtintus ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, 
taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo metodą.  

  Sąnaudos 6223,2  tūkst. Lt 
   6223,2 /441,45 /10 = 1.41 ct/kWh 
 
  - darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos 
 Vadovaujantis šilumos kainų nustatymo metodika  vidutinis šilumos tiekėjo darbuotojų darbo 

užmokesčio dydis ribojamas atitinkamos šilumos tiekėjų grupės vidutiniu darbo užmokesčio 
dydžiu.   

  darbo užmokesčio sąnaudos – 6271,7 tūkst. Lt 
  soc draudimo įmokos    -  1943,0 tūkst. Lt 
   viso:        8214,7 tūkst. Lt 
 
  8214,7 / 441,45 /10 = 1,86 ct/kWh 
 
  - mokesčiai  
 Sąnaudos mokesčiams sudaro už valstybinius gamtos išteklius, už aplinkos teršimą, žemės 

mokestis, turto, garantinio fondo mokestis.   
  Sąnaudos – 956,8 tūkst. Lt 
  956,8 / 441,45 /10 = 0.22 ct/kWh 
 

- palūkanos už banko kreditus 
Dėl neatitikimo kuro kainos  kuri įvertinta nustatant šilumos kainą ir kuro kainos kuri faktiškai 
naudojama šilumos gamybai, ir dėl bendrovės veiklos  sezoniškumo, t. y. kai pagrindinės pajamos 
uždirbamos šildymo sezono metu,  trūkstant  apyvartinių lėšų, t.y. apmokėjimui už dujas, yra 
naudojamasi banko kreditais.   
 Palūkanų už banko paskolą  - 2088,0 tūkst. Lt 
 2088,0 / 441,45 /10 = 0.47 ct/kWh 
 
 - veiklos sąnaudos 
Tai bendrosios ir administracinės sąnaudos. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms 
priskiriami administracinių ir bendro naudojimo patalpų išlaikymas ir nusidėvėjimas, bendrovės ir 
jos padalinių valdymo ir aptarnavimo personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui, 
transporto priemonių išlaikymas, finansinio ir techninio audito paslaugos, draudimo paslaugos, 
komunalinės paslaugos, ryšių sąnaudos, personalo ir kvalifikacijos kėlimo kaštai bei kitos su 
bendrovės valdymu susijusios sąnaudos.  
 Veiklos sąnaudos – 2327,4 tūkst. Lt 
 2327,4 / 441,45 /10 = 0.53 ct/kWh 
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