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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas)
32 straipsnio 9 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“ (toliau – Metodika), išnagrinėjusi UAB „Ukmergės šiluma“ (toliau –
Bendrovė) 2018 m. birželio 29 d. raštu Nr. 234 ,,Dėl šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų)
perskaičiavimo“ pateiktą šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektą, 2018 m. spalio 15 d.
el. laišku (reg. Nr. R1-10003), 2018 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. 366 „Dėl planuojamų darbo
užmokesčio sąnaudų pagrindimo“, 2019 m. sausio 11 d. el. laišku (reg. Nr. R1-406), 2018 m.
gruodžio 13 d. raštu Nr. 380 „Dėl pelenų sąnaudų“, 2019 m. vasario 28 d. el. laišku
(reg. Nr. R1-9638), 2019 m. balandžio 23 d. el. laišku (reg. Nr. R1-4741), 2019 m. lapkričio 29 d.
raštu Nr. 397 „Dėl šilumos bazinės kainos perskaičiavimo projekto papildymo“, 2019 m.
gruodžio 30 d. raštu Nr. 423 „Dėl šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo“, 2021 m.
sausio 13 d. el. laišku (reg. Nr. R1-1402), 2021 m. balandžio 20 d. el. laišku (reg. Nr. R1-6231),
2021 m. sausio 15 d. raštu Nr. 10 „Dėl šilumos bazinės kainos perskaičiavimo projekto“, 2020 m.
vasario 25 d. el. laišku (reg. Nr. R1-4813), 2021 m. gegužės 5 d. el. laišku (reg. Nr. R1-6802) ir
2021 m. gegužės 7 d. el. laišku (reg. Nr. R1-6845) pateiktą papildomą informaciją bei
atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
2021 m. gegužės 14 d. pažymą Nr. O5E-570 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų
dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, Taryba n u t a r i a:
1. Konstatuoti, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu
Nr. 7-231 „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems
bazinės kainos galiojimo metams“ Bendrovei šilumos kainų dedamosios nustatytos nesilaikant:
1.1. Metodikos 74.1 papunkčio, numatančio, kaip šilumos bazinės kainos pastovioji
dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į efektyvumo koeficientą;
1.2. Metodikos 74.2 papunkčio, numatančio, kaip šilumos bazinės kainos pastovioji
dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimą tarp
nustatyto ir faktiškai pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio;
1.3. Metodikos 74.3 papunkčio, numatančio, kaip šilumos bazinės kainos pastovioji
dedamoji perskaičiuojama dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų
pokyčio dėl naujai pagal investicijų planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų;
1.4. Metodikos 74.4 papunkčio, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios
dedamosios koregavimą dėl investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais,
pokyčio;
1.5. Metodikos 74.8 papunkčio, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios
dedamosios koregavimą dėl kitų nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų,
neišvengiamų sąnaudų;
1.6. Metodikos 74.12 papunkčio, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios
dedamosios koregavimą dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio, įvertinus ne didesnį nei Finansų
ministerijos prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį;
1.7. Metodikos 75.2 papunkčio, numatančio, kaip kainos kintamoji dedamoji
perskaičiuojama atsižvelgiant į ūkio subjekto faktiškai naudojamo kuro pokyčius;
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1.8. Metodikos 75.3 papunkčio, numatančio, kaip kainos kintamoji dedamoji
perskaičiuojama atsižvelgiant į faktinius elektros energijos ir (ar) geriamojo vandens
technologinėms reikmėms kainų pokyčius;
1.9. Metodikos 76 punkto, numatančio, kaip įvertinama šilumos vieneto kainoje įskaitytų
kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigijimo sąnaudų dydžio ir per atitinkamą
laikotarpį ūkio subjekto faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos
gamintojų įsigyti dydžio neatitiktis;
1.10. Metodikos 78 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos rezervinės galios
užtikrinimo paslaugos pastoviosios dedamosios koregavimą.
2. Rekomenduoti Ukmergės rajono savivaldybės tarybai nustatant Bendrovei šilumos kainų
dedamąsias:
2.1. Vadovaujantis Metodikos 74.3 ir 74.4 papunkčiais, įvertinti ilgalaikio turto vienetų
nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį ir investicijų grąžos pokytį dėl Bendrovės iš
UAB „Miesto energija“ perimto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų ir investicijų
grąžos;
2.2. Įvertinti Bendrovės iš UAB „Miesto energija“ perimto ilgalaikio turto 2010 m.
spalio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu susidariusias nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudas ir investicijų grąžą, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją.
3. Ukmergės rajono savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nutarime nurodytų
pažeidimų, Taryba, vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi, įgyja teisę vienašališkai
nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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