
 
 
 
 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 
 

SPRENDIMAS 
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NERINGOS ENERGIJA“ ŠILUMOS IR 

KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO 
 

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. T1-271 
Neringa 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu, Šilumos kainų 
nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 
8 d. nutarimu Nr. O3-96, Karšto vandens kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106, 23 punktu ir 
atsižvelgdama į Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos energija“ 2015 m.          lapkričio 30 d.  
raštą Nr. S-72, Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti Uždarajai akcinei bendrovei „Neringos energija“ iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
šilumos bazinės kainos dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio: 

1.1. šilumos vienanarę kainą, išreiškiamą formule – 5,70 + Tkd: 
1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,70 ct/kWh; 
1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tkd; 
1.1.3. šilumos kainos kintamosios dedamosios Tkd formulę: 
Tkd = 1,35 + (18,23 x Tkskala. + 468,36 x Tkbio + 188,71 x Tksduj.) /(7,51 x 10000). 

Formulių reikšmės: 
Tkskala. – skalūno alyvos kaina Eur/tne; 

Tkbio − biokuro kaina 1 pagamintai Eur/MWh; 

Tksduj − suskystintu dujų kaina Eur /tne. 

2. Nustatyti Uždarajai akcinei bendrovei „Neringos energija“ iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
karšto vandens bazinės kainos, išreiškiamos formule Tkv = 0,20 + Tkv kd, dedamąsias be pridėtinės 
vertės mokesčio vartotojams daugiabučiuose namuose: 

2.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 0,20 Eur/m3; 
2.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd; 
2.3. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios formulę: 
Tkv kd = (54,9963 x Tš) + (1,0784 x Tgv) + (0,0349 x Tgv.pard). 
Formulių reikšmės: 
Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, Eur/kWh; 
Tgv – geriamojo vandens kainos, taikomos abonentams, Eur/m3; 
Tgv.pard – geriamojo vandens kaina abonentams, Eur/ apskaitos prietaisui per mėnesį. 
3. Nustatyti tokias šilumos energijos paskirstymo normas: 
3.1. atskiram butui per mėnesį 160 kwh, kai bute įrengta cirkuliacijos ir karšto vandens 

tiekimo sistema su vonios šildytuvu; 
3.2. atskiram butui per mėnesį – 80 kwh, kai bute įrengta cirkuliacijos karšto vandens 

tiekimo sistema be vonios šildytuvo; 
3.3. atskiram butui per mėnesį – 10 kwh, kai cirkuliacijos karšto vandens tiekimo sistema 

įrengta tik daugiabučio namo rūsyje. 
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4. Nustatyti, kad Uždaroji akcinė bendrovė „Neringos energija“ šilumos kainą, apskaičiuotą 
pagal šio sprendimo 1 punktu nustatytas šilumos kainų dedamąsias ir karšto vandens kainą, 
apskaičiuotą pagal šio sprendimo 2 punktu nustatytas karšto vandens kainų dedamąsias, viešai 
paskelbia UAB „Neringos energija“ interneto svetainėje adresu http://neringosenergija.lt iki 
einamojo mėnesio 25 dienos ir gali taikyti vartotojams nuo kito mėnesio 1 d. 

5. Nustatyti, kad šiuo sprendimu nustatytas bazines šilumos kainų ir karšto vandens kainų 
dedamąsias taikyti atsiskaitymui su vartotojais nuo 2016 m. sausio 1 d. 

6. Laikyti negaliojančiu nuo 2016 m. sausio 1 d.: 
6.1. Neringos savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Neringos energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto 
vandens kainų dedamųjų nustatymo“. 

6.2 Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr.T1-137 „Dėl 
Neringos savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl uždarosios 
akcinės bendrovės „Neringos energija“ centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų 
dedamųjų nustatymo“ pakeitimo“. 

7. Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, ir visą sprendimo tekstą – Neringos 
savivaldybės interneto svetainėje. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka. 
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