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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 energetikos reguliavimo taryba1 (toliau − Taryba). Jeigu šios energetikos įmonių
investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės
reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.
UAB „Radviliškio šiluma“ (toliau – Bendrovė) per Duomenų surinkimo ir analizės
informacinę sistemą (toliau – DSAIS) pateikė Tarybai derinti 2017–2019 metų investicijas ir
Radviliškio rajono savivaldybės 2017–2018 m. į Bendrovės balansą perduotą turtą (toliau – Turtas)
(2017 m. liepos 21 d., reg. Nr. R1-10360; 2017 m. liepos 21 d., reg. Nr. R1-10361; 2018 m.
vasario 1 d., reg. Nr. R1-1004; 2018 m. balandžio 26 d., reg. Nr. R1-3700, 2019 m. sausio 17 d.,
reg. Nr. R1-568, 2019 m. sausio 28 d., reg. Nr. R1-881). Bendrovė 2019 m. gegužės 6 d. el. laiškais
(reg. Nr. R1-4160, reg. Nr. R1-4174), 2019 m. liepos 3 d. el. laišku (reg. Nr. R1-6267) pateikė
papildomą informaciją investicijų ir Turto derinimui. Bendrovės Investicijos pateiktos derinti,
vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos
kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetiko kontrolės komisijos
(toliau – Komisija) 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 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 Radviliškio
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Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių
pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Komisijos bei
numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat
Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019 m.
kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“
pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis
Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamus
reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos
inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.
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rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-721 „Dėl Radviliškio rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės
„Radviliškio šiluma“ 2016-2018 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų programos ir jos
finansavimo šaltinių suderinimo“ patikslinimo“ (pridedama).
Teikiamas derinti Turtas yra patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T-635 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Radviliškio
šiluma“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“, 2017 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. T-672 „Dėl
savivaldybės turto investavimo ir UAB „Radviliškio šiluma“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu
įnašu“, 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-695 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. T-635 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir
UAB „Radviliškio šiluma“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ dalinio pakeitimo“, 2018 m.
rugpjūčio 23 d. sprendimu Nr. T-942 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Radviliškio
šiluma“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“, 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-973 „Dėl
savivaldybės turto investavimo ir UAB „Radviliškio šiluma“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu
įnašu“.
Pateiktos derinti investicijos Nr. 1-4, 7, 9, 10, 12, 13 (žr. 1 lentelę) yra mažesnės nei ribinė
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suma , apibrėžta Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje. Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas atitinka
Aprašo 10 punkto numatytus reikalavimus. Investicijos 5-6, 8 ir 11 (žr. 1 lentelę) yra didesnės nei
ribinė suma, tačiau neviršija 1,5 mln. Eur. Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas atitinka
Aprašo 9 punkte numatytus reikalavimus.
Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 430,6 tūkst. Eur. Bendrovės
pateikto derinti turto suma yra 73,16 tūkst. Eur.
1. Investicijų ir Turto derinimas
Aprašo 12 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 2017–2019 metų investicijos yra parodytos 1 lentelėje.
Bendrovės pateiktas Tarybai derinti Turtas yra parodytas 2 lentelėje.
1 lentelė. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti 2017–2019 metų investicijos
Inv.
Nr.

Investicijų suma (tūkst. Eur)
Investicijų pavadinimas

1. Transporto įsigijimas
2. Kompiuterinės technikos ir programų atnaujinimas
Rezervinis (dyzelinio kuro) kilnojamas 16 kW elektros gamybos
3.
įrenginys
4. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas
Linkaičių katilinės rekonstrukcija ir automatizavimas, įrengiant 2x300
5. kW galios medžio skiedrų kūrenamus katilus ir kuro sandėlį, dirbant be
nuolat aptarnaujančio personalo
Privažiuojamųjų kelių ir transporto aikštelės įrengimas Radviliškio
6.
katilinės teritorijoje
7. Tvoros įrengimas Linkaičių katilinėje
8. Radviliškio kamino rekonstrukcija
9. Šeduvos „Centrinės“ katilinės su priestatu pastatų remontas
10. Šeduvos „Lelijos“ katilinės pastato remontas
11. Radviliškio katilinės pagrindinio pastato remontas
12. Kitos įrangos ir prietaisų įsigijimas
Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra UAB
13.
„Radviliškio šiluma“ III etapas

2017 m. 2018 m. 2019 m.
21,0
5,0

4,8
20,0

2,4

5,0

Iš viso
(tūkst.
Eur):
21,0
9,8
20,0
7,4

204,2

204,2

31,7

31,7
4,0
45,0
10,0
6,0
34,0
17,5

20,0

4,0
45,0
10,0
6,0
34,0
17,5
20,0

Ribinė suma įmonėms, aptarnaujančioms daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų, 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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Inv.
Nr.

Investicijų suma (tūkst. Eur)
Investicijų pavadinimas

2017 m. 2018 m. 2019 m.

1. Transporto įsigijimas
2. Kompiuterinės technikos ir programų atnaujinimas
Rezervinis (dyzelinio kuro) kilnojamas 16 kW elektros gamybos
3.
įrenginys
4. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas
Linkaičių katilinės rekonstrukcija ir automatizavimas, įrengiant 2x300
5. kW galios medžio skiedrų kūrenamus katilus ir kuro sandėlį, dirbant be
nuolat aptarnaujančio personalo
Privažiuojamųjų kelių ir transporto aikštelės įrengimas Radviliškio
6.
katilinės teritorijoje
Iš viso:

21,0
5,0

4,8

Iš viso
(tūkst.
Eur):
21,0
9,8

20,0
2,4

20,0

5,0

7,4

204,2

204,2

31,7

31,7

284,3

126,3

20,0

430,6

Visos teikiamos derinti nagrinėtinos investicijos finansuojamos Bendrovės nuosavomis
lėšomis, išskyrus Investiciją Nr. 5. Šios investicijos faktinė suma 204,2 tūkst. Eur ir ji buvo
finansuojama iš lėšų, gautų Bendrovei pardavus nemokamai gautus apyvartinius taršos leidimus
(toliau – ATL).
Vadovaujantis Aprašo 101 punktu Turtas vertinamas ir derinamas tokia pat tvarka kaip ir
investicijos.
2 lentelė. Bendrovei Radviliškio rajono savivaldybės 2017-2018 m. perduotas Turtas
Turto
Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
4.
Iš viso:

Turto pavadinimas
Pastatas-katilinė, esanti Lizdeikos g. 6C, Radviliškyje
Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos katilinė su
joje esančiais įrenginiais
Pastatas-katilinė, esanti Taikos g. 12, Aukštelkų k.,
Radviliškio r. sav.
Vandens šildymo katilas Vitoplex-300Viessman
Vandens šildymo katilas Vitoplex-300Viessman
Trieigis pamaišymo vožtuvas su procesoriumi
Trieigis pamaišymo vožtuvas su procesoriumi
Vamzdynas (komplektas: vamzdžiai, alkūnės, izoliacija)
Dūmtraukis su dūmtraukio kanalais ir kitais
dūmtraukio elementais
Dujų degiklio rampa
Valdymo blokas (automatinio degimo proceso)
Šiluminė trasa esanti adresu Radvilų g. 6, Radviliškis
Šilumos tinklai esantys adresu Gedimino g. 9,
Radviliškis

Turto
perdavimo
Bendrovei
metai
2017

Turto vertė po
perkainojimo,
tūkst. Eur
18,80

Turto
neperkainota
likutinė vertė,
tūkst. Eur
71,53

2018

25,27

30,95

2018

3,60

9,56

2018
2018
2018
2018
2018

3,33
3,33
0,71
0,71
9,11

3,14
3,14
0,45
0,45
5,71

2018

2,86

7,47

2018
2018
2018

0,66
0,96
24,90

0,46
0,57
15,77

2017

4,19

0,0

73,16

118,25

Investicija Nr. 1. Transporto įsigijimas
Šilumos gamybos veikloje įsigyta 1 transporto priemonė, skirta personalui, aptarnaujančiam
kaimo ir Šeduvos miesto katilines. Transporto priemonė įsigyta vietoje seno susidėvėjusio transporto.
Investicija Nr. 2. Kompiuterinės technikos ir programų atnaujinimas
Nupirkti 6 nauji kompiuteriai ir nurašyti 6 seni, atnaujinamos programos. Šios investicijos
reikalingos licencijuojamos veiklos sąlygų vykdymo užtikrinimui.
Investicija Nr. 3. Rezervinis (dyzelinio kuro) kilnojamas 16 kW elektros gamybos įrenginys
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Rezervinis (dyzelinio kuro) kilnojamas 16 kW galios elektros gamybos įrenginys veikia kaip
skysto kuro elektros energijos šaltinis. Ši planuojama investicija leidžia užtikrinti šilumos gamybos
įrenginių veikimo technologinį patikimumą ir saugumą.
Investicija Nr. 4. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas
Investicijos metu pakeista 22 vnt. seni susidėvėję šilumos vartotojų įvadiniai šilumos
apskaitos prietaisai.
Investicija Nr. 5. Linkaičių katilinės rekonstrukcija ir automatizavimas, įrengiant 2x300 kW
galios medžio skiedrų kūrenamus katilus ir kuro sandėlį, dirbant be nuolat aptarnaujančio personalo.
Iki investicijos Linkaičių katilinės katilas ir kuro padavimo sistema buvo eksploatuojami nuo
1999 metų, buvo susidėvėję. Katilinėje buvo 0,5 MW kieto kuro katilas ir 0,76 MW rezervinis skysto
kuro katilas. Investicijos metu buvo sumontuoti du po 0,3 MW nauji medienos skiedra kūrenami
automatizuoti katilai, įrengtas uždaras mechanizuotas antžeminis biokuro sandėlis su kuro
transportavimo sistema. Kadangi investicijos metu buvo sukurtas naujas turtas už nemokamai gautų
ATL pardavimo pajamas, šio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos ir investicijų grąža nuo šio
turto į šilumos kainą nėra įskaičiuojami. Bendrovės metinės darbo užmokesčio ir soc. draudimo
išlaidos sumažėjo 5,23 tūkst. Eur per metus.
Investicija Nr. 6. Privažiuojamųjų kelių ir transporto aikštelės įrengimas Radviliškio katilinės
teritorijoje
2017 m. įrengti privažiuojamieji keliai bei transporto aikštelė Radviliškio katilinės teritorijoje.
Investicija Nr. 7. Tvoros įrengimas Linkaičių katilinėje
Investicijos metu buvo aptverta teritorija prie Linkaičių katilinės sandėliuojamojo kuro
apsaugai nuo vagysčių, taip pat, kad pašaliniai asmenys nesilankytų jos teritorijoje.
Investicija Nr. 8. Radviliškio kamino rekonstrukcija
Siekiant apsaugoti ir saugiai eksploatuoti dūmtraukį bei sumažinti ardančių klimatinių,
mechaninių ir eksploatacinių faktorių poveikių įtaką dūmtraukiui ir jo konstrukcijoms, būtina
dūmtraukį remontuoti. Investicijos metu atliktas išorinės dalies metalo konstrukcijų antikorozinis
padengimas, kondensato surinkimo rezervuaro užsandarinimas, vidaus paviršių bei metalinių
laikančių konstrukcijų sutvirtinimas bei antikorozinis padengimas. Šio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) laikotarpis – 40 metų.
Investicija Nr. 9. Šeduvos „Centrinės“ katilinės su priestatu pastatų remontas
Investicijos metu atlikta 1972 m. statybos Šeduvos „Centrinės“ katilinės susidėvėjusių langų,
durų, stogo dangos, dalies stogo laikančių konstrukcijų pakeitimas naujais. Remonto išlaidos
kapitalizuotos, remonto verte padidinta remontuojamo ilgalaikio turto (katilinės pastatų) vertė. Šio
turtas nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis – 50 metų.
Investicija Nr. 10. Šeduvos „Lelijos“ katilinės pastato remontas
Investicijos metu atliktas 1988 m. statybos Šeduvos „Lelijos“ katilinės pastato susidėvėjusių
konstrukcijų remontas: susidėvėję langai, durys pakeisti naujais, įrengta nuogrinda aplink pastatą,
stogelis virš įėjimo į katilinę, atlikti sandarinimo darbai inžinerinių tinklų susikirtimo su fasadu
vietose, sumontuota dujų vamzdyno apsauga nuo kritulių ir apledėjimo, pakeista dalies stogo danga
bei apskardinti parapetai. Šio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpis – 50 metų.
Investicija Nr. 11. Radviliškio katilinės pagrindinio pastato remontas
Investicijos metu buvo atliktas 1963 m. statybos Radviliškio katilinės pagrindinio pastato
susidėvėjusių konstrukcijų remontas: pakeisti susidėvėję langai, apskardintas parapetas, pakeisti
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susidėvėję lietvamzdžiai, apskardintas fasadas profiliuota skarda. Šio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) laikotarpis – 50 metų.
Investicija Nr. 12. Kitos įrangos ir prietaisų įsigijimas
Bendrovė 2018 metais įsigytas šilumos tiekimo veikloje naudojamas ilgalaikis turtas pateiktas
3 lentelėje.
3 lentelė. Bendrovės 2018 metais įsigytas šilumos tiekimo veikloje naudojamas ilgalaikis turtas
Inv. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Iš viso:

Investicijų pavadinimas
Dujų analizatoriaus kalibravimų dujų balionas
Vamzdžių galų užsriegimo įranga
Pusautomatis suvirinimo aparatas
Komunikacijos ir susisiekimo priemonės
Optinis elektroninis prietaisas objektų fiksavimui
Interneto svetainės atnaujinimas
Vaizdo stebėjimo sistema Radviliškio katilinėje
Vaizdo stebėjimo sistema Linkaičių katilinėje

Investicijų suma
(tūkst. Eur)
1,0
1,0
1,5
2,0
2,0
2,0
6,0
2,0
17,5

Investicija Nr. 13. Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra
UAB „Radviliškio šiluma“ III etapas
Investicijos metu Bendrovė Šeduvos mieste rekonstravo šilumos tiekimo veikloje naudojamą
susidėvėjusią šilumos trasą. Rekonstruojamos šilumos trasos ilgis – 0,1435 km. Rekonstrukcijos metu
susidėvėję vamzdynai pakeisti tokio pat ilgio ir optimizuoto 150 mm ir 125 mm diametro bekanaliu
būdu paklojamais iš anksto šilumos izoliacija izoliuotais vamzdynais. Planuojama, jog dėl šilumos
trasos rekonstravimo metiniai šilumos nuostoliai sumažės vidutiniškai 15,6 MWh. Sumažėjus
šilumos nuostoliams atitinkamai sumažės kintamos šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros,
vandens sąnaudos), kurios skirtos 15,6 MWh šilumos pagaminti. Bendras metinių kintamų sąnaudų
sumažėjimas dėl investicijos yra 0,6 tūkst. Eur.
Bendrovei Radviliškio rajono savivaldybės 2017-2018 m. perduotas Turtas (žr. 2 lentelę).
Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T-635 „Dėl
savivaldybės turto investavimo ir UAB „Radviliškio šiluma“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu
įnašu“, 2017 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. T-672 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir
UAB „Radviliškio šiluma“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“, 2018 m. rugpjūčio 23 d.
sprendimu Nr. T-942 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Radviliškio šiluma“ įstatinio
kapitalo didinimo turtiniu įnašu“, 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T-973 „Dėl savivaldybės turto
investavimo ir UAB „Radviliškio šiluma“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ perdavė
Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – šilumos
trasas ir katilines, kaip savivaldybės turtinį įnašą Bendrovei didinant Bendrovės įstatinį kapitalą.
Pateiktas derinti Savivaldybės Bendrovei perduotas turtas iki turto perdavimo momento buvo
perkainotas nepriklausomų turto vertintojų nustatyta rinkos verte – 73,16 tūkst. Eur. Turto likutinė
vertė iki perkainojimo – 118,25 tūkst. Eur.
2. Investicinių projektų ir Turto derinimas ir vertinimas
Investicinių projektų derinimas apibrėžtas Aprašo III skyriuje. Vadovaujantis Aprašo
IV skyriumi, Valstybinė energetikos reguliavimo 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.
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Pagal pirminę investicijų paskirtį, investicijos priskiriamos:
1) investicijos Nr. 3, 4, 5, 13 − pagal Aprašo 49.1 papunktį, tai yra investicijos saugumui ir
tiekimo patikimumui užtikrinti;
2) investicijos Nr. 2, 8, 9-11 − pagal Aprašo 49.3 papunktį, tai yra investicijos esamos
sistemos atnaujinimui;
3) investicijos Nr. 1, 6, 7, 12 − pagal Aprašo 49.5 papunktį, tai yra kitos reguliuojamai veiklai
vykdyti būtinos investicijos.
Turto įsigijimas vertinamas, kaip būtinas šilumos tiekimo saugumui ir 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 3,00 − 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. Investicijų Nr. 1-13 vertinimas:
Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicijos
Nr. 1-13 vertinamos kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atnaujinimui, šilumos
tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.
Investicijų Nr. 1-13 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“ (toliau – Metodika), parodytas 4-13 lentelėse.
4 lentelė. Investicijos Nr. 1 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,007

0,006

0,006

0,006

0,006

ct/kWh

2019–2028 m.
vidurkis
0,005

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

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,006

0,006

0,005

0,0

0,0

ct/kWh

2019–2047 m.
vidurkis
0,011

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

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,005

0,005

0,005

0,005

0,004

ct/kWh

2019–2047 m.
vidurkis
0,04

7 lentelė. Investicijos Nr. 4 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,003

0,003

0,003

0,003

0,002

ct/kWh

2019–2047 m.
vidurkis
0,002

8 lentelė. Investicijos Nr. 5 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

-0,012

-0,012

-0,012

-0,012

-0,012

2019–2034 m.
vidurkis
-0,011
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9 lentelė. Investicijų Nr. 6-7 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

2019–2045 m.
vidurkis
0,005

10 lentelė. Investicijos Nr. 8 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,008

0,008

0,008

0,007

0,007

2019–2063 m.
vidurkis
0,005

11 lentelė. Investicijų Nr. 9-11 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

2019–2068 m.
vidurkis
0,005

12 lentelė. Investicijos Nr. 12 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,008

0,008

0,007

0,007

0,006

2019–2024 m.
vidurkis
0,006

13 lentelė. Investicijos Nr. 13 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

2019–2024 m.
vidurkis
0,002

Investicijos Nr. 1-4, 6-13 didina šilumos kainą. Atsižvelgus į tai, kad jos yra būtinos esamų
sistemų atnaujinimui bei tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti, ir į tai, kad 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, siūloma nagrinėjamas investicijas Nr. 1-13 derinti.
2.2. Turto vertinimas:
Visas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Bendrovei perduotas turtas yra
specialiojo plano centralizuoto šilumos tiekimo zonoje.
Turtas Nr. 1. Lizdeikos gimnazijos katilinė su joje esančiais įrenginiais
Savivaldybė, prieš perduodama Lizdeikos progimnazijos katilinę, 2017 m. liepos 19 d. atliko
turto įvertinimą ir perkainojimą rinkos kainomis ir Bendrovės prašomą derinti turtą į Bendrovės
balansą perdavė 18,80 tūkst. Eur rinkos verte. Neperkainota katilinės ilgalaikio turto likutinė vertė
2017 m. liepos 31 d. – 20,53 tūkst. Eur. Skyrius, atsižvelgęs į Bendrovės 2019 m. liepos 3 d. el. laišku
(reg. Nr. R1-6267) pateiktą informaciją siūlo Savivaldybės Bendrovei perduotą turtą derinti
Bendrovės pateikta derinti 18,80 tūkst. Eur verte. Siūlomo derinti turto preliminarus diskontuotas
poveikis šilumos kainai yra parodytas 14 lentelėje.
14 lentelė. Siūlomo derinti turto preliminarus diskontuotas 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

0,003

2019–2038 m.
vidurkis
0,002

Turtas Nr. 2. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos katilinė su joje esančiais įrenginiais.
Savivaldybė, prieš perduodama V. Kudirkos progimnazijos katilinę, 2018 m. liepos 26 d.
atliko turto įvertinimą ir įkainavimą rinkos kainomis ir į Bendrovės balansą Bendrovės prašomą
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derinti turtą perdavė 25,27 tūkst. Eur rinkos verte. Neperkainota ilgalaikio turto likutinė vertė 2018 m.
rugsėjo 30 d. – 30,93 tūkst. Eur. Vadovaujantis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir
sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu
Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sąnaudų paskirstymo aprašas) 24.5.3 papunkčiu ir
atsižvelgiant į Bendrovės 2019 m. liepos 3 d. el. laišku (reg. Nr. R1-6267) pateikta informaciją,
siūloma perduotą turtą derinti 20,38 tūkst. Eur verte, pripažįstant tik 2 lentelės Turto Nr. 2.1 ir
2.7 eilutėse nurodyto perkainojimo, kuris mažina turto vertę rezultatus, o likusių Turto Nr. 2.2. – 2.6,
2.8, 2.9 eilutėse nurodyto perkainojimo, kuris didina turto vertę, rezultatų nepripažįstant. Siūlomo
derinti turto (žr. 2 lentelės 2.1-2.9 p.) preliminarus diskontuotas poveikis šilumos kainai yra parodytas
15 lentelėje.
15 lentelė. Siūlomo derinti turto preliminarus diskontuotas 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

0,004

2019–2034 m.
vidurkis
0,002

Turtas Nr. 3. Šiluminė trasa esanti adresu Radvilų g. 6, Radviliškyje.
Savivaldybė, prieš perduodama šiluminę trasą, 2018 m. vasario 26 d. atliko turto įvertinimą
ir perkainojimą rinkos kainomis ir į Bendrovės balansą jį perdavė 24,90 tūkst. Eur rinkos verte.
Neperkainoto Turto likutinė vertė 15,77 tūkst. Eur. Šilumos tinklų ilgis 48,07 m, diametras 80 mm,
šilumos tinklai pastatyti 2017 m. Turto likutinė vertė, įvertinant perkainojimo rezultatus, turto
perdavimo Bendrovei momentu buvo 24,90 tūkst. Eur. Vadovaujantis Sąnaudų paskirstymo aprašo
24.5.3 papunkčiu ūkio subjektui, vykdančiam ilgalaikio turto paskirstymą verslo vienetams,
reguliuojamiems verslo vienetams draudžiama priskirti ilgalaikio turto vertės pokytį, susijusį su
ilgalaikio turto perkainojimo veikla. Atsižvelgiant į tai, siūloma perduotą Turtą derinti neperkainota
likutine 15,77 tūkst. Eur verte. Siūlomo derinti turto preliminarus diskontuotas poveikis šilumos
kainai yra parodytas 16 lentelėje.
16 lentelė. Siūlomo derinti turto preliminarus diskontuotas 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

0,003

2019–2048 m.
vidurkis
0,002

Turtas Nr. 4. Šilumos tinklai esantys adresu Gedimino g. 9, Radviliškis.
Savivaldybė, prieš perduodama šilumos tinklus, 2017 m. rugsėjo 27 d. atliko turto įvertinimą
ir perkainojimą rinkos kainomis ir į Bendrovės balansą jį perdavė 4,19 tūkst. Eur rinkos verte (vertė
nurodyta 2017 m. spalio 31 d. savivaldybės turto perdavimo akte Nr. 20). Šilumos tinklų ilgis
364,41 m, diametras 70-150 mm, šilumos tinklai pastatyti 1985 m. neperkainoto turto likutinė vertė
2017 m. rugsėjo 30 d. 0 Eur. Turto likutinė vertė, įvertinant perkainojimo rezultatus, turto perdavimo
Bendrovei momentu buvo 4,19 tūkst. Eur. Vadovaujantis Sąnaudų paskirstymo aprašo
24.5.3 papunkčiu ūkio subjektui, vykdančiam ilgalaikio turto paskirstymą verslo vienetams,
reguliuojamiems verslo vienetams draudžiama priskirti ilgalaikio turto vertės pokytį, susijusį su
ilgalaikio turto perkainojimo veikla. Atsižvelgiant į tai, siūloma perduotą Turtą derinti neperkainota
likutine 0,0 tūkst. Eur verte.
3. Išvados
Vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Aprašu, siūloma pritarti Šilumos
ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktiems nutarimų projektams.
Bendras siūlomų suderinti 2017-2019 metų investicijų ir Turto preliminarus poveikis šilumos
kainai:
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Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,054

0,053

0,051

0,045

0,031

PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ 2017-2019 metų investicijų“ projektas,
1 lapas;
2. Tarybos nutarimo „Dėl 2017–2018 metais Radviliškio rajono savivaldybės į UAB
„Radviliškio šiluma“ balansą perduoto turto“ projektas, 1 lapas;
3. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-625 „Dėl
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2016-2018 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų
programos ir jos finansavimo šaltinių suderinimo“ patikslinimo“ nuorašas, 2 lapai;
4. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo
Nr. T-635 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“
įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ kopija, 1 lapas;
5. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-672 „Dėl
savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ įstatinio
kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ kopija, 1 lapas;
6. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-695 „Dėl
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. 635 „Dėl
savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ įstatinio
kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ dalinio pakeitimo“ kopija, 1 lapas;
7. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-721 „Dėl
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2016-2018 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos investicijų
programos ir jos finansavimo šaltinių suderinimo“ patikslinimo“ kopija, 2 lapai;
8. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo
Nr. T-942 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“
įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ kopija, 1 lapas;
9. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-973 „Dėl
savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ įstatinio
kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ nuorašas, 1 lapas.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

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

Almas Rupšlaukis

