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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,  

Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16  straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos 

šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr.130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 

2012, Nr. 79-4088) 32 straipsnio 5 dalies 1 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, 

patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. 

nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), 49.3 punktu ir Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-456 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos bazinės kainos 

dedamųjų nustatymo“, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Biržų šiluma“ 

pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams: 

1.1. šilumos kainos dedamąsias (be PVM): 

1.1.1. šilumos gamybos kainas: 

1.1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule 7,38 + Tg nš 

kd; 

1.1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias: 

1.1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule 7,38 + Tpt kd, dedamąsias: 

1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 7,38 ct/kWh; 

1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpt kd; 

1.1.2.2. dvinarės kainos dalis: 

1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 53,86 

Lt/kW per mėnesį; 

1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – Tpt kd; 

1.1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado): 

1.1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 5,47 + Tpr kd, dedamąsias: 

1.1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,47 ct/kWh; 

1.1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – Tpr kd; 

1.1.3.2. dvinarės kainos dalis: 

1.1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 39,95 Lt/kW 

per mėnesį; 

1.1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – Tpr kd; 
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1.1.4. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas: 

1.1.4.1. vienanarės, išreiškiamos formule 12,85 + Tpt kd + Tpr kd, dedamąsias: 

1.1.4.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 12,85 ct/kWh; 

1.1.4.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule Tpt kd + Tpr kd; 

1.1.4.2. dvinarės kainos dalis: 

1.1.4.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 93,81 Lt/kW 

per mėnesį; 

1.1.4.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule Tpt kd + 

Tpr kd; 

1.1.5. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 3,35 Lt per mėnesį 

gyventojams (butui), 20,61 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,50 ct/kWh už suvartotą 

šilumos kiekį; 

1.2.  dedamųjų Tg nš kd, Tpt kd, Tpr kd, Tpt formules: 

Eil. 

Nr. 

Dedamoji 

 

Formulė 

 

1. 

 

Šilumos gamybos savo šaltinyje ir 

patiektos į tinklą vienanarės kainos 

kintamoji dedamoji 

T g nš kd = T pt kd = 0,54 + ((603,0 x Td) + 

(2566,0 x Tbiok) + (928,0 x Tgr)) / (38,2 x 

10000) 

2. 

 

Šilumos perdavimo kainos kintamoji 

dedamoji 

T pr kd = 0,28 + 7,7 x Tpt / 30,5 

 

3. 

 

Patiektos į tinklą šilumos kaina T pt = 7,38 + T pt kd 

čia: 

Td – gamtinių dujų kaina (Lt/tūkst. m3); 

Tbiok – biokuro mišinio kaina (Lt/tne); 

Tgr – medžio granulės (Lt/tne). 

2. Paskirstyti: 

2.1. 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2008 m. 

liepos 1 d.–2012 m. rugpjūčio 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų 

skirtumo papildomai gautas pajamas – 94,6 tūkst. Lt, mažinant šilumos kainą 0,31 ct/kWh; 

 2.2. 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2011 m. 

lapkričio 1 d.–2012 m. rugsėjo 31 d.) papildomai gautas šilumos punktų normatyvinio pelno 

pajamas – 31,4 tūkst. Lt, mažinant šilumos kainą 0,1 ct/kWh.  

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
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