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2020 m.

d. Nr. O5EVilnius

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energetikos
įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti
su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba). Jeigu šios energetikos įmonių
investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės
reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.
UAB „Fortum Joniškio energija“ (toliau – Bendrovė) 2020 m. sausio 31 d. raštu
Nr. (1.5)S-23 „Dėl bendrovės 2014–2020 m. investicijų plano derinimo“ Tarybai pateikė derinti
2019–2021 metų investicijas. Investicijos pateiktos derinti vadovaujantis Šilumos tiekėjų,
nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių
nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje
tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos
tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų,
paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos
reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 11 punktu, kuriame numatyta,
kad įmonės parengia ir pateikia Tarybai 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 Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio
31 d. sprendimu Nr. T1-238 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d.
sprendimo Nr. T-24 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2014–2020
metų investicijų suderinimo“ papildymo“ (pridedama).
Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 353,8 tūkst. Eur.
1. Investicijų derinimas
Aprašo 11 punkte numatyta, kad faktiškai įvykdytos ir planuojamos investicijos Tarybai
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 Tarybai derinti 2019–2021 metų investicijos yra parodytos 1 lentelėje.
1 lentelė. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti 2019–2021 metų investicijos
Inv. Nr.

Investicijų pavadinimas

1. Įrangos iki l MW galios įsigijimas įprastinei veiklai vykdyti
2. Naujo šilumos vartotojo prijungimas prie centralizuotos šildymo sistemos
Iš viso:

Investicijų suma, tūkst. Eur
2019 m. 2020 m. 2021 m. Iš viso:
306,3
5,5
311,8

21
0
21

21
0
21

348,3
5,5
353,8
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Pateikta derinti investicija Nr. 2 yra mažesnė nei ribinė 1 suma, apibrėžta Aprašo
6.1.1.2. papunktyje. Bendrovės pateiktas šios investicijos aprašymas atitinka Aprašo 9 punkte
numatytus reikalavimus. Pateikta derinti investicija Nr. 1 viršija ribinę sumą, tačiau neviršija
Aprašo 6.1.1.1. papunktyje numatytos 1,5 mln. Eur ribos, Bendrovės pateiktas šios investicijos
aprašymas atitinka Aprašo 8 punkte numatytus reikalavimus.
Investicijos finansuojamos Bendrovės nuosavomis lėšomis.
Investicija Nr. 1. Įrangos iki l MW galios įsigijimas įprastinei veiklai vykdyti.
Bendrovė įsigijo nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „GA Joniškis“ valdomą turtą –
katilinės pastatą, du po 2 MW galios biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus, katilinėje esančią
technologinę įrangą (eksploatuojama nuo 2015 metų) bei 997 m ir 71 m ilgio šilumos tinklus
(eksploatuojami nuo 2014 metų), jungiančius nepriklausomo šilumos gamintojo ir Bendrovės
Centrinę bei Pakluonių katilines. Katilinės pastato su katilais ir įranga pradinė vertė 1 mln.
127,16 tūkst. Eur, likutinė neperkainota vertė turto įsigijimo metu 2019 metais – 913,3 tūkst. Eur.
Šilumos tinklų pradinė vertė 339,66 tūkst. Eur, likutinė neperkainota vertė turto įsigijimo metu
2019 metais – 269,57 tūkst. Eur. Taip pat 2020 ir 2021 metais planuojama atlikti katilų kapitalinius
remontus už 42 tūkst. Eur. Investicija atlikta tikslu mažinti iškastinio kuro naudojimą, padidinti
biokuro dalį įmonės suvartojamo kuro struktūroje, kas leistų sumažinti šilumos kainą vartotojams.
Dėl investicijos darbuotojų skaičius Bendrovėje nesikeičia.
Investicija Nr. 2. Naujo šilumos vartotojo prijungimas prie centralizuotos šildymo sistemos.
Nutiesta 6,8 m ilgio DN 42 mm diametro šilumos tiekimo trasa prijungiant naują šilumos
vartotoją, esantį centralizuotos šilumos tiekimo zonoje adresu Vilniaus g. 19, Joniškyje.
Planuojamas naujo vartotojo metinis šilumos suvartojimas – 12 MWh. Naujose šilumos tiekimo
trasose prognozuojami metiniai šilumos nuostoliai – 1,4 MWh. Atsiradus papildomiems šilumos
nuostoliams naujose trasose, atitinkamai padidės kintamosios šilumos gamybos sąnaudos (kuro,
elektros, vandens sąnaudos), kurios skirtos 1,4 MWh šilumos pagaminti. Planuojama, kad metinių
kintamųjų sąnaudų padidėjimas dėl išaugusių šilumos nuostolių bus 0,04 tūkst. Eur. Planuojama,
kad dėl padidėjusio šilumos suvartojimo prijungimus naują vartotoją, metinės šilumos tiekimo
pastoviosios sąnaudos likusiems centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams sumažės 0,3 tūkst. Eur.
2. Investicinių projektų derinimas ir vertinimas
Investicinių projektų derinimas apibrėžtas Aprašo III, IV skyriuose. Vadovaujantis Aprašo
V skyriumi, Taryba, vertindama investicijų projektą, atsižvelgia į investicijos dydį ir į tai, ar
įgyvendinant investicijas bus užtikrintas pakankamas energetikos įmonės finansinis pajėgumas.
Taryba, 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 36.4 papunktį, tai yra investicija esamos sistemos
modernizacijai;
2. Investicija Nr. 2 − pagal Aprašo 36.2 papunktį, tai yra investicija į sistemų plėtrą.
Investicijos vertinamos, atsižvelgiant į Aprašo 1 priedo lentelę „Šilumos tiekėjų,
nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių
nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo kriterijai“ (toliau – Lentelė).
Bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis balais, suskaičiuotas vadovaujantis Ūkio
subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. sausio 29 d.
1

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.
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nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo
įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 3,5 − tai yra daugiau už Komisijos 2019 m. birželio
27 d. nutarimu Nr. O3E-214 „Dėl 2018 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės
reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatytą ribinę (žemutinę) reikšmę (1,64 balo)
šilumos ūkio sektoriui. Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.
2.1. Investicijos Nr. 1 vertinimas
1. Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijai yra 76,04 tūkst. Eur;
2. Finansinė vidinės grąžos norma (FVGN) investicijai yra 4,22 proc. (didesnė už investicijų
grąžą, suskaičiuotą pagal optimalią įmonės kapitalo struktūrą);
3. Socialinė nauda – investicija nedidina šilumos kainos. Investicijos preliminarus poveikis
šilumos kainai parodytas 2 lentelėje.
2 lentelė. Investicijos preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai

2020 m.

2021 m.*

2022 m.

2023 m.

Poveikis šilumos kainai
ct/kWh
-0,495
0,040
0,040
0,040
*Daroma prielaida, kad 2021 metais galios nustatytos naujos bazinių kainų dedamosios.

2024 m.
0,040

2019–
2046 m.
vidurkis
-0,054

Investicija skirta sistemos modernizacijai. Šiai investicijai taikomi Aprašo Lentelės 4
eilutėje nurodyti kriterijai. Atsižvelgiant į tai, kad investicija paminėtus kriterijus tenkina
(investicija nedidina šilumos kainos, investicijos finansinė grynoji dabartinė vertė yra teigiama,
investicijos vidinė grąžos norma yra didesnė už investicijų grąžą, suskaičiuotą pagal optimalią
įmonės kapitalo struktūrą), siūloma investiciją derinti.
2.2. Investicijos Nr. 2 vertinimas
Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicija Nr. 2
vertinama kaip būtina 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 3 lentelėje.
3 lentelė. Investicijos Nr. 2 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai

2020 m.

2021 m.*

2022 m.

2023 m.

Poveikis šilumos kainai
ct/kWh
0,001
0,001
0,001
0,001
* Daroma prielaida, kad 2021 metais galios nustatytos naujos bazinių kainų dedamosios.

2024 m.
0,001

2019–
2048 m.
vidurkis
0,001

Investicija Nr. 2 didina šilumos kainą. Vadovaujantis Aprašo Lentelės nuostatomis
investicijai finansinės vidinės grąžos normos ir finansinės grynosios dabartinės vertės kriterijai
nevertinami. Vadovaujantis Aprašo 39.3 papunkčiu, investicijos naujų šilumos vartotojų
prijungimui specialiųjų planų centralizuoto šilumos tiekimo zonose gali būti neefektyvios.
Atsižvelgiant į tai siūloma nagrinėjamą investiciją Nr. 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 derinti 2019–2021 investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai
parodytas 4 lentelėje.
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4 lentelė. Bendras siūlomų suderinti 2019–2021 metų investicijų preliminarus poveikis šilumos
kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2024 m.

-0,494

0,041

0,041

0,041

0,041

PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Fortum Joniškio energija“ 2019−2021 metų investicijų“
projektas, 1 lapas;
2. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-238 „Dėl
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2014–2020 metų investicijų suderinimo“ papildymo“
nuorašas, 1 lapas.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas
Rimkus

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Fortum Joniškio energija“ atstovai, joniskio.energija@fortum.lt;
2. Joniškio rajono savivaldybės atstovai, savivaldybe@joniskis.lt.

Domantas

Projektas
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“ 2019–2021 METŲ INVESTICIJŲ
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Šilumos
tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų,
paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos
reguliavimo taryboje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau
– Taryba) 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų
šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų
investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo
patvirtinimo“, įvertinusi UAB „Fortum Joniškio energija“ 2020 m. sausio 31 d. raštą Nr. (1.5)S-23
„Dėl bendrovės 2014–2020 m. investicijų plano derinimo“, Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2019 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. T1-238 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
sausio 28 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“
2014–2020 metų investicijų suderinimo“ papildymo“ bei atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir
vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2020 m.
d. pažymą
Nr. O5E„Dėl UAB „Fortum Joniškio energija“ 2019–2021 metų investicijų“, Taryba n u t a r i
a:
Derinti UAB „Fortum Joniškio energija“ 2019–2021 metų investicijas:
Inv. Nr.

Investicijų pavadinimas

1. Įrangos iki l MW galios įsigijimas įprastinei veiklai vykdyti
2. Naujo šilumos vartotojo prijungimas prie centralizuotos šildymo sistemos
Iš viso:

Investicijų suma, tūkst. Eur
2019 m. 2020 m. 2021 m. Iš viso:
306,3
5,5
311,8

21
0
21

21
0
21

348,3
5,5
353,8

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