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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 „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2018 m. spalio 3 d. raštu
Nr. 1.5-885 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ investicijų plano“ Komisijai pateikė derinti
2018–2019 metų 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 (toliau – Įstatymas) 35 straipsnį investiciniai planai yra
derinami su savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka. Teikiamos derinti investicijos yra suderintos
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl UAB „Litesko“
filialo „Kelmės šiluma“ investicijų plano derinimo“ (pridedama).
Pateikta derinti investicija Nr. 2 yra mažesnė nei 3 tūkst. Eur suma, apibrėžta Aprašo
6.1.1.4.2 papunktyje. Bendrovės pateiktas šios investicijos aprašymas atitinka Aprašo 15 punkte
numatytus reikalavimus. Pateikta derinti investicija Nr. 1 yra mažesnė nei ribinė suma1, apibrėžta
Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje, tačiau yra didesnė už Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje numatytą 3 tūkst. Eur
ribą. Bendrovės pateiktas šios investicijos aprašymas atitinka Aprašo 10 punkto numatytus
reikalavimus.
Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 5,43 tūkst. Eur.
1. Investicijų derinimas

Ribinė suma įmonėms, aptarnaujančioms daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų (t. y. visa I šilumos tiekimo įmonių grupė
be UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“), yra ne mažiau kaip 0,3 mln. Eur, likusioms įmonėms – 9 proc. nuo įmonės
metinės į šilumos kainą įskaičiuotos nusidėvėjimo sumos.
1

2
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.
Bendrovės pateiktos Komisijai derinti 2018–2018 metų investicijos yra parodytos 1 lentelėje.
1 lentelė. Bendrovės pateiktos Komisijai derinti 2018–2019 metų investicijos
Investicijų suma (tūkst.
Eur)
2018 m. 2019 m. Iš viso:
1. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas
2,9
0,99
3,89
2. Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos įsigijimas, sumontavimas 1,54
0
1,54
4,44
0,99
5,43
Iš viso:
Inv. Nr.

Investicijų pavadinimas

Investicijos finansuojamos Bendrovės nuosavomis lėšomis.
Investicija Nr. 1. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas.
2018 metais pakeisti 6 vnt. susidėvėjusių įvadinių atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų,
2019 metais planuojama pakeisti 2 vnt. šilumos apskaitos prietaisų.
Investicija Nr. 2. Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos įsigijimas,
sumontavimas.
2018 metais šilumos punktuose įrengti 5 vnt. šilumos apskaitos prietaisų duomenų
nuskaitymo ir perdavimo įrangos, kad būtų užtikrintas duomenų nuskaitymo nurašymo tikslumas,
operatyvumas bei padidintas šilumos tiekimo saugumas laiku pastebint avarines situacijas.
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.
Pagal pirminę investicijų paskirtį, investicijos priskiriamos:
1. Investicija Nr. 1 − pagal Aprašo 49.3 papunktį, tai yra investicija esamos sistemos
atnaujinimui;
2. Investicija Nr. 2 − pagal Aprašo 49.1 punktą, tai yra investicija, kuri galiojančiuose teisės
aktuose yra paminėta, kaip privaloma atlikti energetikos įmonėms. Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio
25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 129.21 punktas
nustato, jog Taisyklėse nustatyta tvarka šilumos vartotojams turi būti suteikti slaptažodžiai, kad šie
galėtų elektroninių ryšių priemonėmis bet kuriuo metu susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo
vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis. Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklės, buvo papildytos minėtu 129.21 punktu 2012 m. rugsėjo 21 d.
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 2,25 − tai yra daugiau už
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Komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-203 „Dėl 2017 metų finansinio pajėgumo
normatyvinio 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. Investicijų Nr. 1, 2 vertinimas:
Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicijos Nr. 1,
2 vertinamos kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atnaujinimui, tiekimo saugumui,
patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.
Investicijų 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 ir 3 lentelėse.
2 lentelė. Investicijos Nr. 1 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.*

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,004

0,004

0,004

0,004

0,003

2019–
2025 m.
vidurkis
0,004

3 lentelė. Investicijos Nr. 2 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.*

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

-0,001

2018–
2027 m.
vidurkis
-0,001

* Daroma prielaida, kad 2019 metais galios nustatytos naujos bazinių kainų dedamosios.

Investicija Nr. 1 didina šilumos kainą, Investicija Nr. 2 − mažina. Atsižvelgus į tai, kad
investicijos Nr. 1, 2 yra būtinos esamų sistemų atnaujinimui, galiojančiuose teisės aktuose paminėtos,
kaip privalomos atlikti energetikos įmonėms ir į tai, kad Aprašo Lentelės 1 eilutėje nurodyta, kad
paminėtoms investicijoms finansinės vidinės grąžos normos ir finansinės grynosios dabartinės vertės
kriterijai nevertinami, siūloma nagrinėjamas investicijas Nr. 1, 2 derinti.
3. Išvados
Vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Aprašu, siūloma pritarti Šilumos
ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam nutarimo projektui.
Bendras siūlomų suderinti 2018−2019 metų investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai:
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,003

0,003

0,003

0,003

-0,002

PRIDEDAMA:
1. Komisijos nutarimo „Dėl UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ 2018–2019 metų
investicijų“ projektas, 1 lapas;
2. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl
UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ investicijų plano derinimo“ kopija, 1 lapas.
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Litesko“ atstovai, el. p. info@litesko.lt;
2. Kelmės rajono savivaldybės atstovai, el. p. info@kelme.lt.
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