
 

 

 
 

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLŲ KARŠTO VANDENS KAINŲ 

DEDAMŲJŲ NUSTATYMO 
 

2020 m. vasario 27 d. Nr. S1E-18 

Trakai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7, 11 dalimis, 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Karšto vandens kainų 

nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 

d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl karšto vandens kainų nustatymo metodikos“, ir atsižvelgdama į UAB Trakų 

šilumos tinklų pateiktus karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimo projektus, Trakų rajono 

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

1. Nustatyti UAB Trakų šilumos tinklų Aukštadvario katilinės karšto vandens kainų dedamąsias 

(be PVM): 

1.1. karšto vandens kainos išreiškiamos formule 1,96 + Tkv kd,: 

1.1.2. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – 1,96 Eur/ m3; 

1.1.3. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd. 

1.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose 

namuose: 

Dedamoji Formulė 

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Tkv kd = (56,1 x Tš) + (1,10 x Tgv) + (0,057 x Tgv pard) 

1.3. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams: 

Dedamoji Formulė 

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Tkv kd = (51,00 x Tš) + (1,00 x Tgv) + (0,057 x Tgv pard) 

čia: 

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina (ct/kWh);  
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Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, 

(Eur/ m3); 

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.). 

2. Nustatyti UAB Trakų šilumos tinklų Senųjų Trakų katilinės karšo vandens kainų dedamąsias 

(be PVM): 

2.1. karšto vandens kainos, išreiškiamos formule 1,54 + Tkv kd: 

2.1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją  1,54 Eur/ m3; 

2.1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd. 

2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose 

namuose: 

Dedamoji Formulė 

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Tkv kd = (52,0 x Tš) + (1,04 x Tgv) + (1,846 x Tgv pard) 

2.3. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams: 

Dedamoji Formulė 

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Tkv kd = (51,00 x Tš) + (1,00 x Tgv) + (1,846 x Tgv pard) 

čia: 

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, (ct/kWh) ;  

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, 

(Eur/ m3); 

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.). 

  3. Nustatyti UAB Trakų šilumos tinklų Salkininkų katilinės karšo vandens kainų dedamąsias 

(be PVM): 

2.1. karšto vandens kainos, išreiškiamos formule 2,11 + Tkv kd: 

2.1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją  2,11 Eur/ m3; 

2.1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – Tkv kd. 

2.2. karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę vartotojams daugiabučiuose 

namuose: 

Dedamoji Formulė 

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Tkv kd = (56,1 x Tš) + (1,10 x Tgv) + (0,261 x Tgv pard) 

2.4.karšto vandens kainos kintamosios dedamosios Tkv kd formulę kitiems vartotojams: 

Dedamoji Formulė 

Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji Tkv kd = (51,00 x Tš) + (1,00 x Tgv) + (0,261 x Tgv pard) 
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čia: 

Tš – pirktos (pagamintos) šilumos kaina, (ct/kWh) ;  

Tgv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, 

(Eur/ m3); 

Tgv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.). 

4. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 1 d.  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka.  

 

 

 

Savivaldybės merė                        Edita Rudelienė 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė 

Dovilė Daudaitė  


