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BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS  TARYBA  
  

SPRENDIMAS 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŠTONO ŠILUMA“ CENTRALIZUOTAI 

TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS (KAINOS DEDAMŲJŲ) ANTRIESIEMS ŠILUMOS 

BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO  

 

2023 m. vasario 23 d. Nr. TSE-41  
Birštonas 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 ir 8 dalimis, Šilumos kainų 

nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, bei atsižvelgdama į Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. sausio 20 d. nutarimą Nr. O3E-60 „Dėl UAB „Birštono 

šiluma“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Birštono 

šiluma“ 2023 m. sausio 25 d. raštą Nr. 11 „Dėl šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo antriesiems 

šilumos bazinės kainos galiojimo metams“, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Birštono šiluma“ antriesiems bazinės kainos 

galiojimo metams: 

1.1. centralizuotai tiekiamos šilumos kainą (kainos dedamąsias) be pridėtinės vertės 

mokesčio: 

1.1.1. šilumos (produkto) gamybos šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose vienanarę kainą: 

1.1.1.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,95 + THG,KD, dedamąsias: 

1.1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,95 ct / kWh; 

1.1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD; 

1.1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias: 

1.1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,95 + TH,KD, dedamąsias; 

1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,95 ct / kWh; 

1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD; 

1.1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias: 

1.1.2.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 14,22 Eur / mėn. / kW; 

1.1.2.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 33,83 Eur / mėn.; 

1.1.2.2.3. dvinarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD,dv; 
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1.1.3. šilumos perdavimo kainas: 

1.1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,84+ THT,KD, dedamąsias: 

1.1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,84 ct / kWh; 

1.1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD; 

1.1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias: 

1.1.3.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 6,10 Eur / mėn. / kW; 

1.1.3.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 11,64 Eur / mėn.; 

1.1.3.2.3. dvinarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD,dv; 

1.1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko 

mokėti už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę – 0,21 ct / kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti 

kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) 

užmokestis – 1,50 Eur / mėn. / kW arba mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis – 

2,86 Eur / mėn.; 

1.2. dedamųjų THG,KD, TH,KD, TH,KD,dv,THT,KD, TH formules: 

Eil. 

Nr. 
Dedamoji Formulė 

1. 

Šilumos (produkto) gamybos vienanarės 

kainos kintamoji dedamoji, šilumos 

(produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės 

kainos ir dvinarės kainos kintamoji dedamoji 

THG,KD = TH,KD = TH,KD,dv = 0,36 + 

(27267 x pF ) x 100 / 23688690 

2. 
Šilumos perdavimo vienanarės kainos ir 

dvinarės kainos kintamoji dedamoji 

THT,KD = 0,21 + (4692939 x TH) / 

18995751 

3. 
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo)  

vienanarė kaina 
TH = 1,95 + TH,KD 

čia: pF – vidutinė svertinė kuro kaina, apskaičiuota pagal kuro žemutinę šiluminę vertę, Eur / MWh.  

 

2.  Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui 2020 m. vasario 1 d.–2021 m. gruodžio 31 d. 

laikotarpiu dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties 

nesusigrąžintas  151,39 tūkst. Eur sąnaudas, 2021 m. sausio 1 d.–2022 m. spalio 31 d. laikotarpiu dėl 

šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms 

įsigyti neatitikties susidariusias 65,50 tūkst. Eur nesusigrąžintas sąnaudas, atsižvelgus į faktiškai 

realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos dedamosios taikymo laikotarpiui vartotojams 

negrąžintas papildomai gautas 8,94 tūkst. Eur pajamas ir nesusigrąžintas 0,54 tūkst. Eur sąnaudas, iš 

viso 208,49 tūkst. Eur nesusigrąžintas sąnaudas, šilumos kainą didinant 1,10 ct / kWh. 



3 

3. Nustatyti, kad šiuo sprendimu nustatytų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metu 

UAB „Birštono šiluma“ gali taikyti, vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos  

2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ patvirtintos 

Šilumos kainų nustatymo metodikos 762 punktu, apskaičiuotą papildomą (pridėtinę) dedamąją.  

4. Pripažinti netekusiais galios: 

4.1. Birštono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. TSE-97 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (kainos 

dedamųjų) antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“; 

4.2. Birštono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 21 d. sprendimą Nr. TSE-143 „Dėl  

uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos 

bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“.  

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. kovo 1 d.  

 

 
 

Savivaldybės merė                             Nijolė Dirginčienė 
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