
ŠILUMOS KAINOS 22,20 ct/kWh  

SĄMATA 
(akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainos struktūra, patvirtintos bazinės kainos pagrindu) 

 
2011-06-03 
 
E/ 
Nr. 

PAVADINIMAS Šilumos kaina (nuo 2010-11-01) 
ct/kWh % 

1 Kuras 14,69 70,90 
2 Elektros energija technologijai   0,36   1,70 
3 Vanduo technologijai     0,004     0,02 
 Kintamos sąnaudos   15,054 72,60 
1 Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos   0,78   3,70 
2 Remontų sąnaudos   0,41   2,00 
3 Nusidėvėjimas ir amortizacija   1,41   6,80 
4 Sąnaudos darbui apmokėti   1,42   6,90 
5 Įmokos socialiniam draudimui   0,44   2,10 
6 Mokesčiai   0,22   1,00 
7 Palūkanos už banko kreditus   0,47   2,30 
8 Veiklos sąnaudos   0,53   2,50 
 Pastovios sąnaudos   5,68 27,40 
 Sąnaudos (iš viso)   20,734 100 
    
 *Negautų pajamų kompensacija   0,94  
 **Pelnas (nuostolis)   0,53  
    
 ŠILUMOS KAINA 22,204  

 
*Negautų pajamų, susidariusių dėl skirtumo tarp faktinių kuro kainų ir šilumos kainoje apskaitytų 
kuro kainų, kompensacija.  
 
**Pelnas: (0,53x100 / 20,73 = 2,56 %)  
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Akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos sąnaudų ir 
22,20 ct/kWh kainos, taikytos nuo 2010-11-01 iki 2011-06-01, struktūra  

SUVESTINĖ 
 
2011-06-03 
 

 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

Sąnaudos, 
kompensacija, 

pelnas,  
tūkst. Lt/metus 

Šilumos kainos  
struktūra, 

ct/kWh 

 
% 

1 Kintamosios sąnaudos:  66 475 15,05 72,62 
 kuro sąnaudos 64 857 14,69 70,86 
 elektros energijos technologijai sąnaudos   1 600   0,36   1,74 
 vandens technologijai sąnaudos        18     0,004   0,02 
2 Sąlygiškai pastovios sąnaudos: 22 732   5,15 24,84 
 materialinės ir joms prilygintos sąnaudos   3 429   0,78   3,76 
 remontų sąnaudos   1 820   0,41   1,98 
 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos   6 223   1,41   6,80 
 darbo užmokesčio sąnaudos   6 272   1,42   6,85 
 įmokų socialiniam draudimui sąnaudos   1 943   0,44   2,12 
 mokesčių sąnaudos      957   0,22   1,06 
 palūkanų už banko kreditus sąnaudos   2 088   0,47   2,27 
3 Veiklos sąnaudos:   2 327   0,53   2,54 
 materialinės ir joms prilygintos sąnaudos      820   0,19   0,91 
 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos        50   0,01   0,05 
 darbo užmokesčio sąnaudos   1 112   0,25   1,20 
 įmokų socialiniam draudimui sąnaudos      345   0,08   0,38 
 Sąnaudų suma  91 534 20,73 100 
     
4 *Negautų pajamų kompensacija   4 136   0,94  
5 Pelnas    2 323   0,53  
     
 SUMA 97 993 22,20  

 
*Negautų pajamų, susidariusių dėl skirtumo tarp faktinių kuro kainų ir šilumos bazinėje kainoje 
apskaitytų kuro kainų, kompensacija (9 651 tūkst. Lt: 28 mėn. x 12 mėn. = 4 136 tūkst. Lt) 
 

Šilumos kaina: 
97 993 tūkst. Lt : 441,45 tūkst. MWh : 10 = 22,20 ct/kWh 

(441,45 tūkst. MWh – į šilumos bazinę 21,26 ct/kWh kainą įtrauktas realizuojamos šilumos 
energijos kiekis vartotojams per metus) 

 
Suvestinę pagal akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pateiktus duomenis parengė Šiaulių 

miesto savivaldybės mero 2011-02-19 potvarkiu Nr. M-25 sudarytos darbo grupės šilumos kainų 
mažinimo galimybėms nagrinėti nariai Vytautas Kabaila ir Algirdas Drevinskas.  
 

___________________________________ 
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KINTAMOSIOS SĄNAUDOS 
 

01 
Kuras 

 
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.).  
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

Kiekis,  
tūkst. m3 

Kaina,  
Lt/tūkst. 

m3 

Suma, 
tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Kuro sąnaudos 61 187,7 1 059,97 64 857,1 14,69 
 

Kuro sąnaudų dalis šilumos kainoje: 
64 857,1 tūkst. Lt / 441,45 tūkst. MWh/10 = 14,69 ct/kWh, 

(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 
 

441,45 tūkst. MWh - 2009 m. duomenys 
1 059,97 Lt/tūkst. m3 – kaina 2010 m. rugsėjo mėn., o 2010 m. rugpjūčio mėn. kaina buvo 1101,09 

Lt/tūkst. m3 
 
 

02 
Elektros energija technologijai 

 
Tai elektros energijos sąnaudos šilumos energijos gamybai. Šias sąnaudas sudaro pirkta 

elektros energija iš akcinės bendrovės „LESTO“ ir bendrovėje turbogeneratoriais pasigaminta 
elektros energija.  
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

Kiekis,  
tūkst. kWh 

Kaina,  
ct/kWh 

Suma, 
tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Elektros energijos 
technologijai sąnaudos, 
įskaitant šias sąnaudas:  

 
7 252,0 

 
22,06 

 
1 599,7 

 
0,36 

 gamybos 3 626,0 22,39     811,86 0,184 
 perdavimo 3 626,0 21,73     787,93 0,178 
      

 
Elektros energijos technologijai sąnaudų dalis šilumos kainoje: 

1 599,7/441,45/10 = 0,36 ct/kWh 
(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus)  

 
 
 
 
 



4 

 

03 
Vanduo technologijai 

 
Tai vandens sąnaudos šilumos energijos gamybai. Šilumos gamybai naudojamas bendrovėje 

esantis gręžinio vanduo ir vanduo, perkamas iš UAB „Šiaulių vandenys“ bei UAB „Kuršėnų 
vandenys“.  
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

Kiekis,  
m3 

Kaina,  
Lt/m3 

Suma, 
tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Vandens technologijai 
sąnaudos, įskaitant šias 

sąnaudas:  

 
158 057 

 
0,116 

 
18,3 

 
0,004 

1 gamybos 71 875 0,072 5,14 0,001 
2 perdavimo 86 182 0,152 13,10 0,003 

 
Vandens technologijai sąnaudų dalis šilumos kainoje: 

18,3/441,45/10 = 0,004 ct/kWh 
(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 
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PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS 
 

04 
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 
prietaisam 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.).  
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

Kiekis,  
 

Kaina,  
 

Suma, 
tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Materialinės ir joms prilygintos 
sąnaudos, įskaitant šias sąnaudas:  

  3 428,6 0,78 

1 *žaliavų, medžiagų, pusfabrikačių   1 844,2 0,42 
2 **transporto    121,0 0,03 
3 ryšių    60,0 0,01 
4 personalo kvalifikacijos kėlimo ir 

atestavimo  
  20,0 0,005 

5 šalto vandens savo reikmėms    30,0 0,008 
6 elektros energijos savo reikmėms   95,0 0,02 
7 šilumos atsiskaitomųjų apskaitos 

prietaisų eksploatavimo 
  171,1 0,04 

8 rezervinio kuro saugojimo, 
atnaujinimo ir įsigijimo  

  61,0 0,01 

9 sąskaitų parengimo ir pateikimo   280,0 0,06 
10 gyventojų įmokų administravimo   647,4 0,15 
11 matavimo prietaisų laboratorinių 

tyrimų 
  12,0 0,003 

12 lietaus kanalizacijos   31,0 0,007 
13 paruošimo – paleidimo, derinimo 

darbų 
  10,0 0,002 

14 katilų techninės priežiūros   16,0 0,004 
15 šiukšlių išvežimo   25,0 0,006 
16 kitas sąnaudas   4,9 0,001 

      
 

Materialinių ir joms prilygintų sąnaudų dalis šilumos kainoje: 
3 428,6/441,45/10 = 0,78 ct/kWh 

(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 
 
*žaliavų, medžiagų, pusfabrikačių sąnaudos (druska, katijonai, reagentai, mažavertis inventorius, 
atsarginės dalys, eksploatacinės medžiagos, benzinas, dyzelinis kuras, tepalai) 
**transporto sąnaudos (techninė apžiūra, draudimas, techninis aptarnavimas) 
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05 
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.  
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

Kiekis,  Kaina,  Suma, 
tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Remontų sąnaudos, įskaitant 
šias sąnaudas: 

  1 820,0 0,41 

 gamybos    1 091,0 0,247 
 perdavimo      729,0 0,165 
      

 
Remontų sąnaudų dalis šilumos kainoje: 

1 820/441,45/10 = 0,41 ct/kWh 
(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 

 
 

06 
Turto nusidėvėjimo (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.  
 
 

 
E/ 
Nr. 

 

 
PAVADINIMAS 

Reguliuoja
mo turto 

vertė,  
tūkst. Lt 

Nusidėv
ėjimo 

norma, 
% 

Turto 
nusidėvėjimo 

sąnaudos, 
tūkst. Lt 

 
Sąnaudos, 

ct/kWh 

 Turto nusidėvėjimo 
(amortizacijos) sąnaudos, įskaitant 

šias sąnaudas: 

 
137 862,0 

 
 

 
6 223,2 

 
1,41 

1 gamybos   47 013,0  2 437,7 0,55 
2 perdavimo   90 646,0  3 782,2 0,86 
3 pardavimo        203,0         3,3      0,0007 
      

 
Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis šilumos kainoje: 

6 223,2/441,45/10 = 1,41 ct/kWh 
(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 
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07 
Darbo užmokesčio sąnaudos 

 
Vadovaujantis šilumos kainų nustatymo metodika vidutinis šilumos tiekėjo darbuotojų 

darbo užmokesčio dydis ribojamas atitinkamos šilumos tiekėjų grupės vidutiniu darbo užmokesčio 
dydžiu.  
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

  Suma, 
tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Darbo užmokesčio sąnaudos, 
įskaitant šias sąnaudas: 

  6 271,7 1,42 

 gamybos    3 464,8 0,785 
 perdavimo   2 415,8 0,547 
 pardavimo      391,1 0,088 

 
Darbo užmokesčio sąnaudų dalis šilumos kainoje: 

6 271,7 tūkst. Lt / 441,45 tūkst. MWh/10 = 1,42 ct/kWh 
(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 

 
 

08 
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos 

 
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

  Suma, 
tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Socialinio draudimo įmokų 
sąnaudos, įskaitant šias 

sąnaudas: 

  1 943,0 0,44 

 gamybos    1 073,4 0,243 
 perdavimo      748,9 0,170 
 pardavimo      121,2 0,027 

 
Socialinio draudimo įmokų sąnaudų dalis šilumos kainoje: 

1 943,0 tūkst. Lt / 441,45 tūkst. MWh/10 = 0,44 ct/kWh 
(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 
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09 
Mokesčių sąnaudos 

 
Sąnaudos mokesčiams sudaro valstybinių gamtos išteklių, aplinkos teršimo, žemės, turto, 

garantinio fondo mokesčiai.  
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

Kiekis,  
 

Kaina,  
 

Suma, 
tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Sąnaudos mokesčiams, įskaitant 
šiuos mokesčius:  

  956,8 0,22 

1 nekilnojamojo turto mokestį   648,6 0,15 
2 žemės nuomos mokestį   106,1 0,02 
3 mokestį už gamtos išteklius     11,2   0,003 
4 mokestį už aplinkos teršimą   135,0 0,03 
5 automobilių savininkų kelių mokestį     48,3 0,01 
6 garantinio fondo mokestį       7,6   0,002 
      

 
Sąnaudų mokesčiams dalis šilumos kainoje: 

956,8/441,45/10 = 0,22 ct/kWh 
(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 

 
10 

Palūkanų už banko kreditus sąnaudos 
 

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 sąnaudos nustatomos vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos patvirtintos „Šilumos kainų nustatymo metodikos“ punkto 80.1.5. nuostata. Bendrovės 
apskaičiuotos palūkanų sąnaudos – 2 088 tūkst. Lt (arba 0,47 ct/kWh), visos jos priskiriamos 
šilumos gamybai. Šios sąnaudos apskaičiuotos nuo paskolų, paimtų apyvartiniam kapitalui 
papildyti, t.y. kurui įsigyti.  
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

  Suma, 
tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Palūkanų už banko paskolas 
sąnaudos, įskaitant šias 

sąnaudas: 

  2 088,0 0,47 

 gamybos    2 088,0 0,47 
 perdavimo   - - 
      

 
Palūkanų už banko paskolas sąnaudų dalis šilumos kainoje: 

2 088,0/441,45/10 = 0,47 ct/kWh 
(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 
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11 
Veiklos (bendrosios ir administracinės) 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.  
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

  Suma, 
tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Veiklos (bendrosios ir 
administracinės) sąnaudos, 
įskaitant šias sąnaudas:  

  2 327,4 0,53 

1 materialinės ir joms prilygintos 
sąnaudos 

  819,8 0,19 

2 nusidėvėjimo (amortizacijos) 
sąnaudas 

  50,8 0,01 

3 darbo užmokesčio sąnaudas   1112,2 0,25 
4 socialinio draudimo įmokas   344,6 0,08 
      

 
Veiklos sąnaudų dalis šilumos kainoje: 

2 327,4/441,45/10 = 0,53 ct/kWh 
(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 

 
 

12 
Negautų pajamų kompensacija 

 
Tai negautų pajamų, susidariusių dėl skirtumo tarp faktinių kuro kainų ir šilumos kainoje 

apskaitytų kuro kainų, kompensacija.  
Nepadengtos kuro sąnaudos (kompensacija), apskaičiuotos už laikotarpį 2008-04 – 2009-10, 

susidarė dėl kuro faktinių kainų ir kuro kainos, įvertintos nustatant šilumos kainas, skirtumo.  
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimu Nr.T-285 bei Šiaulių miesto 

savivaldybės mero 2009-10-28 raštu Nr.S-2803-1, nustatant šilumos kainų dedamąsias, 
nepadengtos kuro sąnaudos sudarė 9 650,52 tūkst. Lt. Šios sąnaudos yra įskaičiuotos į šilumos 
kainą ir paskirstytos 28 mėnesių laikotarpiui, t.y. po 0,94 ct/kWh.  
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

Negautos 
pajamos,  
tūkst. Lt 

Kompensav. 
per 28 mėn., 

tūkst. Lt 

Kompensav. 
per 12 mėn., 

tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Negautų pajamų 
kompensacija 

9 650,52 9 650,52 
 

4 135,94 0,94 
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Negautų pajamų kompensacijos dalis šilumos kainoje: 

9 650,52/28x12 = 4 135,94 tūkst. Lt 
4 135,94 /441,45/10 = 0,94 ct/kWh 

(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 
 
 

13 
Pelnas (nuostolis) 

 
Normatyvinis pelnas skaičiuojamas vadovaujantis Metodikos IX skyriaus nuostatomis. 

Šilumos gamybos ir perdavimo pelnas skaičiuojamas nuo gamybos ir perdavimo veiklos 
reguliuojamo turto vertės, pardavimo pelnas – nuo būtinųjų pardavimo sąnaudų taikant vidutinę 
svertinę kapitalo kainą.  

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, nustatant šilumos bazinę kainą, 
apskaičiuotas šilumos kainos struktūroje normatyvinis pelnas sudarė 1,04 ct/kWh arba 4,9 proc. 
šilumos bazinės kainos.  

Tačiau Kainų komisija, atsižvelgusi į pateiktas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
pastabas, sumažino apskaičiuotą pelną 2 257 tūkst. Lt ir normatyvinio pelno skaičiavimuose taikė 3 
procentų pelno normą. Tai sudarė 2 323,0 tūkst. Lt arba 0,53 ct/kWh, lyginant su ankstesniais 
baziniais skaičiavimais normatyvinis pelnas vertine išraiška sumažėjo 46 proc.  
 
E/ 
Nr. 

 
PAVADINIMAS 

 

  Suma, 
tūkst. Lt 

Sąnaudos, 
ct/kWh 

 Pelnas   2 323,0 0,53 
      
    - - 
      

 
Pelno dalis šilumos kainoje:  

2 323/441,45/10 = 0,53 ct/kWh 
(441,45 tūkst. MWh – realizuotas šilumos energijos kiekis vartotojams per metus) 

 
Savikaina = sąnaudos = 20,73 ct/kWh 
Šilumos pardavimo kaina (savikaina + kompensacija + pelnas):  

1) 91 533,8 + 4 135,94 + 2 323,0 = 97 992,74 tūkst. Lt 
2) 20,73 + 0,94 + 0,53 = 22,20 ct/kWh 

Bazinė šilumos kaina (kintamos sąnaudos + pastovios sąnaudos + pelnas):  
1) 66 475,1 + 25 058,7 + 2323,0 = 93 856,8 tūkst. Lt;  
2) 15,05 + 5,68 + 0,53 = 21,26 ct/kWh 

 
 
Pelnas = 2,6 % nuo bazinės kainos/reguliuojamo turto likutinės vertės 5 %  
Pelnas: (0,53x100/20,73 = 2,56 %) 
 
 
 
Pagal akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ pateiktą  
ir viešai skelbtą informaciją parengė Vytautas Kabaila 


