
UAB „Ukmergės šiluma“ informuoja  

 
 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 7-199 „Dėl UAB 

„Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos 

galiojimo metams“ nustatė UAB „Ukmergės šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų 

dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams: 

         Šilumos kainos dedamąsias (be PVM) Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo, Deltuvos mst, 

Šventupės gyv. vartotojams: 

      1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą: 

            1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,70 + THG,KD, 

dedamąsias: 

1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,70 euro 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 – 0,19 ct/kWh; 

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

1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,30 + TH,KD, dedamąsias: 

1.2.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,30 euro 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)  – 9,49 Eur/kW per mėnesį; 

1.2.2.2.pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 10,30 Eur/mėn.; 

1.2.2.3. kintamąją dalį  – TH, KD; 

1.3. šilumos perdavimo kainas: 

1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,63 + THT KD, dedamąsias: 

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,63 euro 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)  – 4,60 Eur/kW per 

mėnesį; 

1.3.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei) – 4,20 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 – 0,10 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko 

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

užmokestis 0,70 Eur/mėn/kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) 

užmokestis 0,64 Eur/mėn. 

            1.5.  Dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD, TH formules: 
Eil. 

Nr. 
Dedamoji Formulė 

1. 
Šilumos (produkto) gamybos vienanarės 

kainos kintamoji dedamoji 
THG,KD = 0,04+ ((31420 x pHG,d) +(2254 x pHG,b)) / 

(52 344 182 / 100) 

2. 
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 

vienanarės kainos kintamoji dedamoji 
TH,KD = 0,03+ ((31 420 x pHG,d) + (2 254 x pHG,b) 

+(16 000 000 x pHP / 100))  / (68 344 182 / 100) 

3. Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji THT,KD = 0,09 + (10 796 761 x TH) / 57 547 421 



4. 
Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) 

vienanarė kaina 
  TH = 1,30 + TH,KD 

 

čia: 

pHG,d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh), 

pHG,b – biokuro kaina (Eur/tne), 

pHP – įsigytos šilumos kaina (euro ct/kWh). 
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