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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 „Akmenės energija“ (toliau – Bendrovė) 2019 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 135 „Dėl
investicijų derinimo“ Tarybai pateikė derinti 2018 metais įvykdytas investicijas. Investicijos
pateiktos derinti, vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje (toliau – Komisija) 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 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 Akmenės
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-104 „Dėl UAB „Akmenės
energija“ 2018 metų faktinių investicijų derinimo“ (pridedama).
Pateiktos derinti investicijos yra mažesnės už ribinę sumą, tokioms investicijoms taikomi
Aprašo 10 punkto reikalavimai, investicijų pagrindimas atitinka Aprašo 10 punkto reikalavimus.
Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 3,79 tūkst. Eur.

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, 34 1, 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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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 2018 metų investicijos yra parodytos 1 lentelėje.
1 lentelė. Bendrovės pateikta Tarybai derinti 2018 metų investicijos
Investicijų suma
(tūkst. Eur)
1,89
1,50
3,39

Inv.
Investicijų pavadinimas
Nr.
1. Kompiuterio HP Z240 įsigijimas
2. Kompiuterio Z240 2x4G įsigijimas
Iš viso:

Teikiamos derinti investicijos 100 proc. buvo finansuotos Bendrovės nuosavomis lėšomis.
Investicijos Nr. 1, 2. Kompiuterinės įrangos pirkimas.
Dalis Bendrovės turimos kompiuterinės ir programinės įrangos yra pasenusi, todėl būtina ją
atnaujinti. Kompiuterinė įranga, jos programos bei priklausiniai naudojami gamybos valdymo,
buhalterinės apskaitos, informacijos kaupimo bei perdavimo procesuose. Investicijos metu Bendrovė
įsigijo 2 kompiuterius, kuriais buvo pakeisti 2 susidėvėję kompiuteriai.
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
atsižvelgdama į projekto socialinius, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo aspektus, finansinį
projekto pagrindimą ir ekonominį projekto įvertinimą.
Atsižvelgiant į pirminę investicijų paskirtį pagal Aprašo 49.3 papunktį, pateiktos derinti
investicijos skirtos esamos sistemos atnaujinimui. 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 3,5 − 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. Investicijų Nr. 1, 2 vertinimas:
Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicijos
vertinamos kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atnaujinimui, šilumos tiekimo
saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.
Investicijų Nr. 1, 2 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.
2 lentelė. Investicijų Nr. 1, 2 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2019–2024 m.
vidurkis

3
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

0,002

0,002

0,002

0,001

0,001

0,001

Investicijos didina šilumos kainą. Tačiau jos yra būtinos 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 nagrinėjamas
investicijas derinti.
3. Išvados
Vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Aprašu, siūloma pritarti
Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam nutarimo
projektui.

PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Akmenės energija“ 2018 metų investicijų“ projektas,
1 lapas;
2. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-104
„Dėl UAB „Akmenės energija“ 2018 metų faktinių investicijų derinimo“ nuorašas, 1 lapas.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Akmenės energija“ atstovai, el. p. info-nae@e-energija.lt;
2. Akmenės rajono savivaldybės atstovai, el. p. info@akmene.lt.
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