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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 punktu ir 9 punktu,
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-96
patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m.
gegužės 21 d. sprendimu Nr. O3E-605 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų dedamųjų
perskaičiavimo“, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. 7231 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės
kainos galiojimo metams“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:
1. Nustatyti UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų dedamąsias (be PVM) antriesiems
bazinės kainos galiojimo metams:
1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:
1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,62 +
THG,KD, dedamąsias:
1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,62 ct/kWh;
1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;
1.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo
paslaugą – 0,17 ct/kWh;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,11 + TH,KD, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,11 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;
1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:
1.2.2.1. pastoviąją dedamąją (šilumos srauto vidutinei galiai) – 8,05 Eur/kW per
mėnesį;
1.2.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 8,75 Eur/mėn.;
1.2.2.3. kintamąją dalį – TH, KD;
1.3. šilumos perdavimo kainas:
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,79 + THT KD, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,79 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;
1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:
1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 5,79 Eur/kW per
mėnesį;
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1.3.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei) – 5,29 Eur/mėn.;
1.3.2.3. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – THT,KD;
1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko
mokėti už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę – 0,08 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti
kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis
0,63 Eur/mėn/kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 0,58
Eur/mėn.
1.5. Dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD, TH formulės:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Formulė

Dedamoji
Šilumos (produkto) gamybos vienanarės
kainos kintamoji dedamoji
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo)
vienanarės kainos kintamoji dedamoji
Šilumos perdavimo kainos kintamoji
dedamoji
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo)
vienanarė kaina

T HG,KD = 0,04 + ((31566 x pHG,d) + (2254 x pHG,b1)) x
100 / 52472529
T HG,KD = 0,03 + ((31566 x pHG,d) + (2254 x p HG,b1) +
(16000000 x pHP / 100)) x 100 / 68472529

THT,KD = 0,08 + (10796761 x TH) / 57675768
TH = 1,11 + TH,KD

čia:
pHG,d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh),
pHG,b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne),
pHP – įsigytos šilumos kaina (ct/kWh).

1.6. Paskirstyti 12 mėn. laikotarpiui dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų
sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties 2017 m. lapkričio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. laikotarpiu
gautas 283,28 tūkst. Eur papildomas pajamas, mažinant šilumos kainą 0,49 ct/kWh.
1.7. Paskirstyti 12 mėn. laikotarpiui Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo ir Deltuvos
miestelio vartotojams per šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki
2016 m. gruodžio 31 d. dėl papildomos dedamosios taikymo gautas 3,70 tūkst. Eur papildomas
pajamas, ir dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties
2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. spalio 31 d. laikotarpiu gautas 36,57 tūkst. Eur papildomas pajamas,
iš viso 40,27 tūkst. Eur papildomai gautas pajamas, mažinant šilumos kainą 0,07 ct/kWh.
1.8. Paskirstyti 12 mėn. laikotarpiui Šventupės gyvenvietės vartotojams per papildomos
dedamosios taikymo laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. nesugrąžintas
vartotojams 0,30 tūkst. Eur papildomas pajamas, ir dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų
sąnaudų kurui įsigyti dydžių neatitikties 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. spalio 31 d. laikotarpiu
susidariusias 8,84 tūkst. Eur nesusigrąžintas sąnaudas, iš viso 8,54 tūkst. Eur nesusigrąžintas
sąnaudas, didinant šilumos kainą 0,40 ct/kWh.
1.9. Paskirstyti 12 mėn. laikotarpiui UAB „Ukmergės šiluma“ iš UAB „Miesto energija“
perimto ilgalaikio turto 2010 m. spalio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu susidariusias 401,90
tūks. Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas ir 183,85 tūkst. Eur investicijų grąžą, iš viso 585,75
tūkst. Eur nesusigrąžintas sąnaudas, didinant šilumos kainą 1,02 ct/kWh.
2. Pripažinti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo
20 d. sprendimą Nr. 7-231 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo
antriesiems bazinės kainos galiojimo metams”.
3. Sprendimas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

Savivaldybės meras
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