
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ

NUSTATYMO

2022 m.       d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  šilumos  ūkio  įstatymo 32 straipsnio  6  dalimi  bei
Šilumos  kainų  nustatymo  metodika,  patvirtinta  Valstybinės  energetikos  reguliavimo  tarybos
(toliau – Taryba)  2009  m.  liepos  8  d.  nutarimu  Nr.  O3-96  „Dėl  Šilumos  kainų  nustatymo
metodikos“,  išnagrinėjusi  2020 m.  balandžio  17  d.  raštu  Nr.  154 „Dėl  šilumos  bazinės  kainos
(kainos  dedamųjų)  ir  karšto  vandens  kainos  (kainos  dedamųjų)  skaičiavimo  projektų“  pateiktą
šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą ir 2021 m. sausio 27 d. raštu Nr. 15 „Dėl šilumos bazinės
kainos  projekto“,  2021 m. kovo 30 d.  raštu Nr.  SD21-72 „Dėl  šilumos bazinės  kainos  projekto
papildomos informacijos  pateikimo“,  2021 m. gegužės  10 d.  raštu Nr.  SD21-132 „Dėl  šilumos
bazinės kainos (kainos dedamųjų) projekto papildomos informacijos pateikimo“, 2021 m. rugpjūčio
11 d. raštu Nr. SD21-218 „Dėl šilumos bazinės kainos projekto papildomos informacijos“, 2021 m.
rugpjūčio 26 d. el. laišku (reg. Nr. R1-11860), 2021 m. rugsėjo 1 d. el. laišku (reg. Nr. R1-12067),
2021 m. lapkričio 10 d. el. laišku (reg. Nr. R1-14711), 2021 m. lapkričio 14 d. el. laišku (reg. Nr.
R1-14941), 2021 m. lapkričio 18 d. el. laišku (reg. Nr. R1-15192), 2021 m. lapkričio 19 d. el. laišku
(reg. Nr. R1-15229), 2022 m. kovo 1 d. el. laišku (reg. Nr. R1-2968), 2022 m. kovo 25 d. el. laišku
(reg. Nr. R1-4225), 2022 m. kovo 28 d. el. laišku (reg. Nr. R1-4228), 2022 m. kovo 29 d. raštu
Nr. SD22-23 „Dėl valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano“,  2022 m. kovo 29 d.
el. laišku (reg. Nr. R1-4306) pateiktą papildomą informaciją ir (ar) paaiškinimus bei atsižvelgdama į
Tarybos Šilumos ir  vandens departamento  Šilumos  bazinių  kainų skyriaus  2022 m.  kovo 31 d.
pažymą Nr.  O5E-413 „Dėl  UAB „Ukmergės  šiluma“ šilumos bazinės  kainos ir  karšto vandens
kainos dedamųjų nustatymo“ Taryba n u t a r i a:

1. Nustatyti UAB „Ukmergės šiluma“ iki 2025 m. balandžio 30 d. šilumos bazinės kainos
dedamąsias (be PVM):

1.1. šilumos (produkto) gamybos šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose vienanares kainas:
1.1.1.  šilumos  (produkto)  gamybos  RK-3  katilinės centralizuoto  šilumos  tiekimo

(toliau – CŠT) sistemos vienanarės  kainos už šilumos (produkto) gamybą šilumos poreikio piko
pajėgumais ir rezervinės galios užtikrinimą, išreiškiamos formule 9,85+ THG,PC,KD, dedamąsias:

1.1.1.1.  šilumos  (produkto)  gamybos  vienanarės  kainos  už  šilumos  (produkto)  gamybą
šilumos  poreikio  piko  pajėgumais  ir  rezervinės  galios  užtikrinimą  pastoviąją  dedamąją  –  9,85
ct/kWh;

1.1.1.2. šilumos (produkto) gamybos šilumos poreikio piko pajėgumais vienanarės kainos
kintamąją dedamąją – THG,PC,KD;

1.1.2.  šilumos  (produkto)  gamybos  kitų CŠT  sistemų  gamybos  šaltiniuose  vienanarės
kainos, išreiškiamos formule 1,84+ THG,PR,KD, dedamąsias:

1.1.2.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,84 ct/kWh;
1.1.2.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,PR,KD;
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,44 + TH,KD, dedamąsias:
1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,44 ct/kWh;
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;
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1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:
1.2.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 10,52 Eur/mėn./kW;
1.2.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 11,40 Eur/mėn.;
1.2.2.3. dvinarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD,dv;
1.3. šilumos perdavimo kainas:
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,28 + THT,KD, dedamąsias:
1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,28 ct/kWh;
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;
1.3.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos dedamąsias:
1.3.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 9,34 Eur/mėn./kW;
1.3.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 8,67 Eur/mėn.;
1.3.2.3. dvinarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD,dv;
1.4.  mažmeninio  aptarnavimo  vartotojams  kainą  pasirinktinai:  jei  vartotojas  pasirinko

mokėti  už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę –  0,16 ct/kWh, jei  vartotojas  pasirinko
mokėti  kaip  pastovų  (mėnesio)  užmokestį  –  mažmeninio  aptarnavimo  pastovus  (mėnesio)
užmokestis  1,16 Eur/mėn./kW  arba  mažmeninio  aptarnavimo  pastovus  (mėnesio)  užmokestis
1,08 Eur/mėn.

2. Nustatyti dedamųjų THG,PC,KD, THG,PR,KD, TH,KD, TH,KD,dv, THT,KD, THT,KD,dv, TH formules:
Eil.
Nr.

Dedamoji Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos RK-3 katilinės 
CŠT sistemoje šilumos poreikio piko 
pajėgumais vienanarės kainos kintamoji 
dedamoji

THG,PC,KD = 0,09+(1 497 × pHG,d) × 100 / 1 273 866

2.
Šilumos (produkto) gamybos kitų CŠT sistemų
gamybos šaltiniuose vienanarės kainos 
kintamoji dedamoji

THG,PR,KD=0,08+((26 219 × pHG,d) + (25 806 ×
pHG, med b)) × 100 / 47 539 767

3.
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 
vienanarės kainos ir dvinarės kainos kintamoji 
dedamoji

TH,KD = TH,KD,dv = 0,06 + ((27 716 × pHG,d) +
(25 806 × pHG, med b) + (20 537 000 x pHP / 100)) ×

100 / 69 350 633

4.
Šilumos perdavimo vienanarės kainos ir 
dvinarės kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = THT,KD,dv = 0,12 + (9 981 000 × TH) /
59 369 633

5.
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 
vienanarė kaina

TH = 1,44 + TH,KD

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

3. Konstatuoti, kad:
3.1.  2018 m. balandžio  1 d.  –  2019 m. gruodžio 31 d.  laikotarpiu,  dėl  šilumos  kainoje

įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui  ir šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti
neatitikties, papildomai gautų 119,67 tūkst. Eur pajamų sumą, Ukmergės rajono savivaldybės taryba
turi įvertinti nustatydama šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo
metams;

3.2. atsižvelgiant į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, šilumos kainos dedamųjų galiojimo
metu 2017 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. liepos 31 d. laikotarpiu papildomai gautų pajamų (34,31
tūkst. Eur) ir  2018 m. sausio 1 d.  – 2019 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu nepadengtų mokestinių
įsipareigojimų sąnaudų (27,06 tūkst. Eur) sumą, iš viso 7,25 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų
sumą, Ukmergės rajono savivaldybės taryba turi įvertinti nustatydama šilumos kainų dedamąsias
pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams;

3.3.  atsižvelgiant į faktiškai realizuotą šilumos kiekį,  šilumos kainos dedamųjų galiojimo
metu  2017 m. lapkričio 1 d. – 2018 m. spalio 31 d. laikotarpiu papildomai gautų 8,14 tūkst. Eur
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pajamų, susijusių su gamtinių dujų biržoje pirktų ir parduotų gamtinių dujų kainų skirtumu, sumą,
Ukmergės  rajono  savivaldybės  taryba  turi  įvertinti  nustatydama  šilumos  kainų  dedamąsias
pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams;

3.4.  atsižvelgiant į faktiškai realizuotą šilumos kiekį,  šilumos kainos dedamųjų galiojimo
metu 2017 m. lapkričio 1 d. – 2018 m. spalio 31 d. laikotarpiu papildomai gautų 56,51 tūkst. Eur
pajamų, susijusių su 2016 m. spalio 27 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje
Nr. 3K-3-423-916/2016 priteista kompensacija dėl kuro ir vandens kainų skirtumo, sumą Ukmergės
rajono  savivaldybės  taryba  turi  įvertinti  nustatydama  šilumos  kainų  dedamąsias  pirmiesiems
šilumos bazinės kainos galiojimo metams;

3.5. Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo ir Deltuvos miestelio vartotojams:
3.5.1. atsižvelgiant į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, šilumos kainos dedamųjų galiojimo

metu  2017 m.  lapkričio  1  d.  –  2018 m.  spalio  31  d.  67,63  tūkst.  Eur  nesusigrąžintų  sąnaudų,
susidariusių  dėl  šilumos  kainoje  įskaitytų  ir  faktiškai  patirtų  sąnaudų  kurui  ir  šilumai  iš
nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti skirtumo, sumą Ukmergės rajono savivaldybės taryba turi
įvertinti  nustatydama  šilumos  kainų  dedamąsias  pirmiesiems  šilumos  bazinės  kainos  galiojimo
metams;

3.5.2. atsižvelgiant į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, šilumos kainos dedamųjų galiojimo
metu 2017 m. lapkričio  1 d.  – 2018 m. spalio  31 d.  laikotarpiu  5,18 tūkst.  Eur  nesusigrąžintų
sąnaudų, susidariusių dėl vidutinės faktinės investicijų grąžos viršijimo nustatytą investicijų grąžą,
sumą  Ukmergės rajono savivaldybės taryba turi įvertinti  nustatydama šilumos kainų dedamąsias
pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams;

3.6.  Šventupės gyvenvietės vartotojams,  atsižvelgiant į faktiškai realizuotą šilumos kiekį,
šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu 2017 m. lapkričio 1 d. – 2018 m. spalio 31 d. laikotarpiu
papildomai  gautų 0,12 tūkst.  Eur pajamų,  susidariusių  dėl  šilumos kainoje  įskaitytų  ir  faktiškai
patirtų  sąnaudų kurui  įsigyti  skirtumo,  sumą  Ukmergės  rajono savivaldybės  taryba  turi  įvertinti
nustatydama šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

Šis  nutarimas  gali  būti  skundžiamas  Lietuvos Respublikos  administracinių  bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininko pavaduotojas, 
laikinai vykdantis Tarybos pirmininko funkcijas Jonas Makauskas
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