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Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energetikos
įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi
derinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). Jeigu šios
energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Komisija, jos negali būti pripažintos
pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.
UAB „Radviliškio šiluma“ (toliau – Bendrovė) per DSAIS sistemą (2019 m. kovo 27 d.
reg. Nr. R1-2722, reg. Nr. R1-2723) Komisijai pateikė derinti 2019-2020 metais planuojamas
atlikti investicijas. Investicijos pateiktos derinti, vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų
vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo,
patvirtinto Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos
įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje
tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas) (pagal 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo
Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir
nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunktį, taikoma Aprašo
redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandžio 1 d.), 12 punktu, kuriame numatyta, kad įmonės
parengia ir pateikia Komisijai suderinti planuojamo laikotarpio investicijas bei per ataskaitinį
laikotarpį atliktas investicijas. Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsnį
investiciniai planai yra derinami su savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka. Teikiamos derinti
investicijos yra suderintos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimu
Nr. T-1072 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2019−2021 metų ilgalaikės
reguliuojamos veiklos investicijų programos ir jos finansavimo šaltinių suderinimo“ (pridedama).
Pateikta derinti investicija viršija Aprašo 6.1.1.4.1 papunktyje numatytą 1,5 mln. Eur ribą,
tokioms investicijoms taikomi Aprašo 7 punkto reikalavimai, investicijos pagrindimas atitinka
Aprašo 7 punkto reikalavimus.
Bendrovės pateiktos derinti nagrinėtinos investicijos suma yra 2 116,43 tūkst. Eur.
1. Investicijų derinimas
Aprašo 12 punkte numatyta, kad faktiškai įvykdytos ir planuojamos investicijos Komisijai
teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki vėliausio reguliuojamų kainų
artimiausio planuojamo koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Planuojamos
investicijos, kurias numatoma finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ESSF)
lėšomis, teikiamos derinti nelaukiant, kol bus teikiami artimiausi reguliuojamų kainų nustatymo ar
koregavimo dokumentai.
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Bendrovės pateikta Komisijai derinti 2019−2020 metų planuojama investicija yra parodyta
1 lentelėje.
1 lentelė. Bendrovės pateikta Komisijai derinti 2019−2020 metų investicija
Investicijų pavadinimas
Magistralinių (orinės) šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas Radviliškio mieste

Investicijų suma
(tūkst. Eur)
2 116,43

Iš teikiamos derinti investicijos 57,44 proc. investicijų sumos planuojama finansuoti Bendrovės
nuosavomis lėšomis, 42,56 proc. investicijų sumos – ESSF lėšomis.
Investicija. Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas.
Investicijos metu Bendrovė numačiusi Radviliškio mieste rekonstruoti šilumos tiekimo veikloje
naudojamą susidėvėjusią oriniu būdu paklotą 400 mm diametro magistralinę šilumos trasą.
Rekonstruojama šilumos trasa pastatyta 1979 metais. Rekonstruojamos šilumos trasos ilgis –
1,44 km. Rekonstrukcijos metu susidėvėję oriniu būdu pakloti vamzdynai bus pakeisti tokio pat ilgio
ir optimizuoto 350 mm diametro bekanaliu būdu paklojamais iš anksto šilumos izoliacija izoliuotais
vamzdynais. Bendrovės pateiktais duomenimis dėl šilumos trasos rekonstravimo planuojama, kad
metiniai šilumos nuostoliai sumažės vidutiniškai 1 313,5 MWh. Sumažėjus šilumos nuostoliams
atitinkamai sumažės kintamos šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros, vandens sąnaudos), kurios
skirtos 1 313,5 MWh šilumos pagaminti. Bendras metinių kintamų sąnaudų sumažėjimas dėl
investicijos yra 20,85 tūkst. Eur.
2. Investicinių projektų derinimas ir vertinimas
Investicinių projektų derinimas apibrėžtas Aprašo III skyriuje. Vadovaujantis Aprašo IV
skyriumi, Komisija, vertindama investicijų projektą, atsižvelgia į investicijos dydį ir į tai, ar
įgyvendinant investicijas bus užtikrintas pakankamas energetikos įmonės finansinis pajėgumas.
Komisija, priklausomai nuo investicijos dydžio bei pirminės paskirties, vertina investicijų projektą
atsižvelgdama į projekto socialinius, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo aspektus, finansinį
projekto pagrindimą ir ekonominį projekto įvertinimą.
Atsižvelgiant į pirminę investicijų paskirtį pagal Aprašo 49.1 papunktį, pateikta derinti
investicija skirta saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti. Investicijos vertinamos, atsižvelgiant į
Aprašo 1 priedo lentelę „Energetikos įmonės investicijų vertinimo kriterijai“ (toliau – Lentelė).
Bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis balais, suskaičiuotas vadovaujantis Ūkio
subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio
ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 3,0 − tai yra daugiau už Komisijos
2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-203 „Dėl 2017 metų normatyvinio finansinio pajėgumo
rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatytą ribinę (žemutinę) reikšmę
(1,66 balo) šilumos ūkio sektoriui. Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.
2.1. Investicijos vertinimas:
Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicija vertinama
kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atnaujinimui, šilumos tiekimo saugumui,
patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.
Investicijos preliminarus poveikis šilumos kainai, suskaičiuotas vadovaujantis Šilumos kainų
nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos
kainų nustatymo metodikos“, parodytas 2 lentelėje.
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2 lentelė. Investicijos preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,000

0,186

0,181

0,175

0,169

2019 m.
– 2048
m.
vidurkis
0,100

Investicija didina šilumos kainą. Tačiau ji yra būtina esamų sistemų atnaujinimui bei tiekimo
saugumui ir patikimumui užtikrinti. Aprašo Lentelėje nurodyta, kad investicijoms esamų sistemų
atnaujinimui ir šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti finansinės vidinės grąžos normos
ir finansinės grynosios dabartinės vertės kriterijai nevertinami, todėl siūloma nagrinėjamą investiciją
derinti.
3. Išvados
Vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Aprašu, siūloma pritarti
Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam
nutarimo projektui.
PRIDEDAMA:
1. Komisijos nutarimo „Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ 2019−2020 metų investicijų“
projektas, 1 lapas;
2. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-1072
nuorašas, 2 lapai.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai, info@radsiluma.lt;
2. Radviliškio rajono savivaldybės atstovai, informacija@radviliskis.lt.
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