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BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA  
  

SPRENDIMAS 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŠTONO ŠILUMA“ CENTRALIZUOTAI 

TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS PAPILDOMOS (PRIDĖTINĖS) DEDAMOSIOS 

NUSTATYMO 

 

2022 m. spalio 21 d. Nr. TSE-144  
Birštonas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 papunkčiu ir 8 dalimi, 

Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  2009 

m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ 762.2 ir  762.3 papunkčiais 

bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ 2022 m. spalio 10 d. raštą Nr. 242 

„Dėl papildomos (pridėtinės) šilumos kainos dedamosios taikymo galutinės šilumos kainos 

skaičiavimuose“, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Birštono šiluma“ šilumos kainos papildomą 

(pridėtinę) dedamąją, už 2022 m. sausio 1 d.–2022 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu susidariusias 

nepadengtas 41,24 tūkst. Eur sąnaudas dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui 

įsigyti skirtumo, didinant šilumos kainą 0,22 ct / kWh. 

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nustatyta šilumos kainos papildoma (pridėtinė) 

dedamoji taikoma nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2023 m. spalio 31 d. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti 

skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 

nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui 

(Laisvės al. 36, Kaunas) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 

tvarka  Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Kauno rūmai,  

A. Mickevičiaus g. 8 A, Kaunas; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos  

g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda). 

 

Savivaldybės merė                             Nijolė Dirginčienė 
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