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Vilnius
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 „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2016 m. rugsėjo 12 d. raštu
Nr. 004-02-778 „Dėl investicijų suderinimo“, 2018 m. sausio 24 d. raštu Nr. 1.5-115 „Dėl UAB
„Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. papildomų investicijų“, 2018 m. liepos 2 d. raštu
Nr. 1.5-645 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. kovo 12 d.
raštu Nr. 1.5-274 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. ir 2019 m. investicijų
suderinimo“ ir 2019 m. gegužės 16 d. raštu Nr. 1.5-524 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“
2017 m. investicijų suderinimo“ Tarybai pateikė derinti 2015, 2017, 2018 ir 2019 metų investicijas.
Investicijos pateiktos derinti vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo
Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės
kainų ir energetikos 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), 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 (toliau – Įstatymas) 35 straipsnį investiciniai planai yra derinami su savivaldybės
taryba jos nustatyta tvarka. Teikiamos derinti investicijos yra suderintos Telšių rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-269 „Dėl UAB „Litesko“ filialo
„Telšių šiluma“ 2015 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį plano derinimo“, 2017 m. gruodžio
27 d. sprendimu Nr. T1-328 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. papildomų
1

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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investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį plano derinimo“, 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1195 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį
derinimo“, 2019 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-53 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“
2019 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį derinimo“, 2019 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-54
„Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos
derinimo“ ir 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-63 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“
2017 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos derinimo“ (pridedama).
Pateiktos derinti investicijos Nr. 1-7, 10, 11 yra mažesnės nei ribinė suma2, apibrėžta Aprašo
6.1.1.4.2 papunktyje, tačiau yra didesnės už Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje numatytą 3 tūkst. Eur ribą.
Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas atitinka Aprašo 10 punkto numatytus reikalavimus.
Pateiktos derinti investicijos Nr. 8, 9, 12 viršija ribinę sumą, tačiau neviršija Aprašo
6.1.1.4.1 papunktyje numatytos 1,5 mln. Eur ribos, Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas
atitinka Aprašo 9 punkte numatytus reikalavimus.
Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 479 tūkst. Eur.
1. Investicijų 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 2015, 2017, 2018 ir 2019 metų investicijos yra parodytos
1 lentelėje, o Komisijos jau suderintos 2017 metų investicijos papildomos nagrinėtinos išlaidos
parodytos 2 lentelėje.
1 lentelė. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti 2015, 2017, 2018 ir 2019 metų investicijos.
Inv. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
Iš viso:

Investicijų pavadinimas
Šilumos apskaitos prietaisų įrengimas
Praėjimo ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas
Automobilių išpirkimas
Naujų šilumos katilų įrengimas Kalno g. 21 katilinėje
Naujų šilumos katilų įrengimas Šviesos g. 23a katilinėje
Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija
Telšių miesto Luokės RK biokuro salės langų keitimas
Luokės RK kamino rekonstrukcija
Luokės RK biokuro katilo kapitalinis remontas
Nuotolinio duomenų perdavimo įrangos įsigijimas
Ilgalaikio turto įsigijimas

Investicijų suma (tūkst. Eur)
2017
m. 2018 m. 2019 m.
2015 m.
8.52
1,64
20,62
9,09
5,35
0
0
0
7,1
0
0
0
0
0
3,41
0
0
0
11
0
0
0
19,54
0
0
0
4,3
0
0
0
120
0
0
0
0
190
0
0
4,93
0
1,3
1,08
39,1
0
13,53
2,94
222,9
199,09

Iš viso:
31,35
5,35
7,1
3,41
11
19,54
4,3
120
190
4,93
41,48
438,46

2 lentelė. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti Komisijos jau suderintos 2018 metų investicijos
papildomos nagrinėtinos išlaidos.
Inv.
Nr.

Investicijos pavadinimas

Komisijos suderintų
investicijų suma
(tūkst. Eur)

12. Naujo vartotojo prijungimas Telšiuose 2018 metais*
36,2
* Investicija buvo suderinta Komisijos 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. O3E-519.

Bendrovės faktiškai
Skirtumas
atliktų investicijų
(tūkst.
suma
Eur)
(tūkst. Eur)
40,54

4,34

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.
2
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Visos teikiamos derinti nagrinėtinos investicijos finansuojamos Bendrovės nuosavomis
lėšomis.
Investicija Nr. 1. Šilumos apskaitos prietaisų įrengimas.
2015 metais įrengta 15 vnt. šilumos apskaitos prietaisų šilumos punktuose, 2017 metais –
3 vnt., 2018 metais – 35 vnt., 2019 metais planuojama įrengti 17 vnt.
Investicija Nr. 2. Praėjimo ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.
Luokės rajoninės katilinės patalpose įrengta beraktė atrakinimo/užrakinimo sistema siekiant
palengvinti darbuotojų patekimą į patalpas ir užtikrinant turto saugumą, jog pašaliniai asmenys
nepatektų į patalpas.
Investicija Nr. 3. Automobilių išpirkimas.
Įsigyti penki lengvieji automobiliai pasibaigus automobilių veiklos nuomos sutarčiai, kad
būtų užtikrintas darbuotojų darbo operatyvumas.
Investicija Nr. 4. Naujų šilumos katilų įrengimas Kalno g. 21 katilinėje.
Įrengti du nauji po 0,28 MW galios dujomis kūrenami vandens šildymo katilai vietoje senų
susidėvėjusių nuo 2002 metų eksploatuojamų dviejų tokios pačios galios dujomis kūrenamų vandens
šildymo katilų. Dėl investicijos darbuotojų skaičius Bendrovėje nesikeičia.
Investicijos Nr. 5. Naujų šilumos katilų įrengimas Šviesos g. 23a katilinėje.
Įrengti du nauji po 0,1 MW galios dujomis kūrenami vandens šildymo katilai vietoje senų
susidėvėjusių nuo 1982 metų eksploatuojamų dviejų 0,73 MW galios dujomis kūrenamų vandens
šildymo katilų. Investicijos metu įrengtų katilų galingumas mažesnis, atsižvelgiant į pareikalaujamo
šilumos gamybos galingumo sumažėjimą dėl pastatų renovacijos. Dėl investicijos darbuotojų skaičius
Bendrovėje nesikeičia.
Investicija Nr. 6. Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija.
Telšių mieste pakeistos 92 m ilgio susidėvėjusias įvairaus diametro šilumos tiekimo trasos.
Trasos eksploatuotos 32–43 metus. Dėl investicijos metiniai šilumos nuostoliai sumažėja 6,4 MWh.
Sumažėjus šilumos nuostoliams atitinkamai sumažės kintamosios šilumos gamybos sąnaudos (kuro,
elektros, vandens sąnaudos), kurios skirtos 6,4 MWh šilumos pagaminti. Planuojama, kad bendras
metinių kintamųjų sąnaudų sumažėjimas dėl investicijos bus 0,16 tūkst. Eur.
Investicija Nr. 7. Telšių miesto Luokės RK biokuro salės langų keitimas.
Pakeisti seni susidėvėję langai (68 kv. m langų) Luokės rajoninėje katilinėje siekiant užtikrinti
biokuro katilinės salės funkcionalumą ir saugų šilumos tiekimą ir sumažinti lauko oro temperatūros
kaitos neigiamą poveikį įrenginiams ir cheminėms medžiagoms.
Investicija Nr. 8. Luokės RK kamino rekonstrukcija.
Luokės rajoninės katilinės mūrinis dūmtraukis eksploatuojamas nuo 1979 metų, todėl yra
stipriai susidėvėjęs, mūro sienos suirusios. Rekonstrukcijos metu 60 aukščio dūmtraukis sumažintas
iki 25 metų aukščio, nes katilinėje nebekūrenamas mazutas, tik gamtinės dujos, taip pat atstatytas
pažeistas mūras, vidinė dalis padengta silikoniniu impregnantu, suremontuoti žaibolaidžio įrenginiai
ir metalinės dūmtraukio konstrukcijos. Rekonstrukcijos išlaidos Bendrovėje kapitalizuotos,
investicijos verte padidinta dūmtraukio ilgalaikio turto vertė.
Investicija Nr. 9. Luokės RK biokuro katilo kapitalinis remontas.
Planuojama atlikti Luokės rajoninės katilinės 5 MW biokuru kūrenamo vandens šildymo
katilo, kuris eksploatuojamos nuo 2002 metų, kapitalinį remontą, siekiant užtikrinti patikimą šilumos
tiekimą. Rekonstrukcijos metu planuojama pakeisti susidėvėjusį katilo šilumokaitį, atnaujinti katilo
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pakurą, atnaujinti kuro padavimo trakto, pelenų šalinimo trakto įrenginius ir atnaujinti katilo
automatinio valdymo sistemas. Kapitalinio remonto išlaidos Bendrovėje bus kapitalizuotos,
investicijos verte bus padidinta šilumos katilo ilgalaikio turto vertė.
Investicija Nr. 10. Nuotolinio duomenų perdavimo įrangos įsigijimas.
Įrengti 16 vnt. nuotolinės duomenų perdavimo įrangos vartotojų šilumos punktuose siekiant
užtikrinti tikslų duomenų nurašymą ir sąskaitų pateikimą bei laiku pastebėti avarines situacijas.
Investicija Nr. 11. Ilgalaikio turto įsigijimas.
Bendrovė 2015, 2017 ir 2018 metais įsigijo šilumos tiekimo veikloje naudojamą ilgalaikį
turtą, kuris parodytas 3 lentelėje.
3 lentelė. Bendrovės 2015, 2017 ir 2017 metais įsigytas šilumos tiekimo veikloje naudojamas
ilgalaikis turtas
Investicijų suma (tūkst. Eur)
2015 2017 2018
Iš viso
m.
m.
m.
1. Tinklo siurblys
1,08
0
0
1,08
2. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPC APC Smart 100 VA, Telšiai (3 vnt.)
0
0,95
0
0,95
3. Planšetė Samsung Galaxy Tab4 Active LTA
0
0,35
0
0,35
4. Dyzelinis generatorius
0
0
33
33
5. Traukos ventiliatoriaus dažnio keitiklis
0
0
4,6
4,6
6. Tinklo cirkuliacinis siurblys
0
0
1,5
1,5
1,08
1,3
39,1
41,48
Iš viso:
Inv. Nr.

Investicijų pavadinimas

1. Įsigytas naujas mažesnio galingumo tinklo siurblys vietoje seno eksploatuoto nuo
2001 metų.
2. Įsigyti trys nepertraukiamo maitinimo šaltiniai užtikrinti katilinės valdymo automatikos
apsaugą ir patikimą darbą.
3. Siekiant užtikrinti operatyvų duomenų suvedimą apie esamą tinklų padėtį, įsigyta planšetė
šilumos tinklų priežiūros personalui.
4. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą elektrą naudojančių įrenginių darbą, įsigytas mobilus
dyzelinis generatorius.
5. Luokės katilinėje atlikus diagnostiką pakeistas sugedęs vandens šildymo katilo traukos
ventiliatoriaus dažnio keitiklis.
6. Šviesos g. 23A, Telšiuose esančioje katilinėje pakeistas virš 20 metų eksploatuojamas
susidėvėjęs šilumos tiekimo sistemos cirkuliacinis siurblys.
Investicija Nr. 12. Naujo vartotojo prijungimas Telšiuose 2018 metais.
2018 metais Investicijos metu prijungtas naujas vartotojas prie centralizuoto šilumos tiekimo
tinklo adresu Birutės g. 24, Telšiuose, specialiojo plano necentralizuoto šilumos tiekimo zonoje.
Naujo vartotojo numatomas metinis šilumos suvartojimas 200 MWh. Iki naujo vartotojo nutiesta
120 m ilgio 60 mm diametro šilumos trasa. Numatomi metiniai šilumos nuostoliai nuo naujos trasos
26 MWh. Dėl naujo vartotojo šilumos suvartojimo padidėjimo šilumos tiekimo pastoviosios sąnaudos
likusiems centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams sumažės 5,4 tūkst. Eur per metus. Atlikus
viešųjų pirkimų procedūras, investicija įgyvendinta už 4,34 tūkst. Eur didesnę sumą nei buvo
numatyta pirminiame projekte.
2. Investicinių projektų derinimas ir vertinimas
Investicinių projektų derinimas apibrėžtas Aprašo III skyriuje. Vadovaujantis Aprašo
IV 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
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atsižvelgdama į projekto socialinius, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo aspektus, finansinį
projekto pagrindimą ir ekonominį projekto įvertinimą.
Pagal pirminę investicijų paskirtį, investicijos priskiriamos:
1. investicijos Nr. 2, 3, 11 − pagal Aprašo 49.1 papunktį, tai yra investicijos saugumui ir
tiekimo patikimumui užtikrinti;
2. investicija Nr. 10 − pagal Aprašo 49.1 punktą, tai yra investicija, kuri galiojančiuose teisės
aktuose yra paminėta, kaip privaloma atlikti energetikos įmonėms;
3. investicijos Nr. 1, 4-9 − pagal Aprašo 49.3 papunktį, tai yra investicijos esamos sistemos
atnaujinimui;
4. Pagal pirminę investicijų paskirtį, investicija Nr. 12 remiantis Aprašo 49.2 punktu
priskirtina investicijoms į sistemų plėtrą.
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 2,75 − 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. 1-11 vertinimas:
Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicijos
Nr. 1-11 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 4-6 lentelėse.
4 lentelė. Investicijų Nr. 1-7, 10, 11 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.*

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,021

0,020

0,019

0,018

0,017

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

ct/kWh

2019 m.*

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,016

0,016

0,015

0,015

0,015

2018–
2062 m.
vidurkis
0,011

6 lentelė. Investicijos Nr. 9 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.*

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,032

0,031

0,030

0,029

0,028

2019–
2034 m.
vidurkis
0,024

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

Investicijos Nr. 1-11 didina šilumos kainą. Atsižvelgus į tai, kad investicijos Nr. 1-11 yra
būtinos esamų sistemų atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai
šilumos tiekimo veiklai vykdyti ir į tai, kad Aprašo Lentelėje nurodyta, kad investicijoms esamų
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sistemų atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo
veiklai vykdyti finansinės vidinės grąžos normos ir finansinės grynosios dabartinės vertės kriterijai
nevertinami, siūloma nagrinėjamas investicijas Nr. 1-11 derinti.
2.2. Investicijos Nr. 12 vertinimas:
1. Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijai yra 66 tūkst. Eur;
2. Finansinė vidinės grąžos norma (FVGN) investicijai yra 19,56 proc. (didesnė už investicijų
grąžą, suskaičiuotą pagal optimalią įmonės kapitalo struktūrą);
3. Socialinė nauda – investicija nedidina šilumos kainos. Investicijos preliminarus poveikis
šilumos kainai parodytas 6 lentelėje.
6 lentelė. Investicijos preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

2019 m.*

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

ct/kWh

2018–
2047 m.
vidurkis
0,000

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

Investicija skirta sistemos plėtrai. Šiai investicijai taikomi Aprašo Lentelės 2 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.
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 2015, 2017, 2018 ir 2019 metų investicijų preliminarus poveikis šilumos
kainai:
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,071

0,069

0,066

0,064

0,062

PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2015, 2017, 2018 ir 2019
metų investicijų“ projektas, 1 lapas;
2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.
lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3E-519 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Telšių
šiluma“ 2017−2019 metų investicijų“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas;
3. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.
lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3E-519 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Telšių
šiluma“ 2017−2019 metų investicijų“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas;
4. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl
UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2015 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį plano
derinimo“ kopija, 1 lapas;
5. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl
UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. papildomų investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį
plano derinimo“ kopija, 1 lapas;

7
6. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-195 „Dėl
UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį derinimo“
kopija, 1 lapas;
7. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl UAB
„Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2019 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį derinimo“ kopija,
1 lapas;
8. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl UAB
„Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos derinimo“ kopija,
1 lapas;
9. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl UAB
„Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2017 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos derinimo“ kopija,
1 lapas.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Litesko“ atstovai, info@litesko.lt;
2. Telšių rajono savivaldybės atstovai, info@telsiai.lt.

Domantas Rimkus

