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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 „Lazdijų šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2019 m. vasario 26 d. raštu Nr. 7-94 „Dėl
investicijų derinimo“ Tarybai pateikė derinti 2018−2019 metų investicijas ir 2018 m. perduotą į
bendrovės balansą Lazdijų rajono savivaldybės šilumos ūkio turtą (toliau – Turtas), o 2019 m. birželio
11 d. el. laišku (reg. Nr. R1-5297) pateikė papildomą informaciją investicijų derinimui.. 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) (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 Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 5TS-1596 „Dėl Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 5TS-1128 „Dėl investicinio plano UAB
„Lazdijų šiluma“ teikiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui − 2018−2019 metams
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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derinimo“ pakeitimo“ (pridedama). Turtas Bendrovei perduotas Lazdijų rajono savivaldybės ir UAB
„Lazdijų šiluma“ 2018 m. gegužės 11 d. sutartimi Nr. 18-19 DPS.
Pateiktos derinti investicijos Nr. 1-6, 8 (žr. 1 lentelę) yra mažesnės nei ribinė suma2, apibrėžta
Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje, ir priskiriamos investicijoms pagal Aprašo 6.1.1.4.3 papunktį.
Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas atitinka Aprašo 10 punkto numatytus reikalavimus.
Investicijos Nr. 7 išlaidos karšto vandens skaitikliams įsigyti yra įskaičiuojamos į savivaldybės
nustatomą karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, todėl investicija į karšto vandens
skaitiklių įsigijimą pažymoje nenagrinėjamos.
Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 11,084 tūkst. Eur. Bendrovės
pateikto derinti Turto suma yra 2,4 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 2018–2019 metų investicijos yra parodytos 1 lentelėje, o
Bendrovės pateiktas Tarybai derinti Turtas – 2 lentelėje.
1 lentelė. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti 2018–2019 metų investicijos
Investicijų pavadinimas

Inv. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Iš viso:

Spausdintuvo įsigijimas
Varžos matuoklio įsigijimas
Kompiuterio įsigijimas
Šilumos apskaitos prietaisų pakeitimas
Kompiuterio programų koregavimas
Miškovežio remontas
Karšto vandens skaitiklių pakeitimas
Šilumos tinklų gedimo kontrolės prietaiso įsigijimas

Investicijų suma (tūkst. Eur)
2018 m. 2019 m. Iš viso:
0,18
0,18
0,42
0,42
0,59
0,59
2,68
3,0
5,68
0,10
0,10
1,11
1,11
0,90
1,00
1,90
3,00
3,00
8,98
4,0
12,98

Visos teikiamos derinti nagrinėtinos investicijos finansuojamos Bendrovės nuosavomis
lėšomis. Savivaldybės turtinis įnašas (2 lentelė) nėra Bendrovės investicija, šio įnašo nagrinėjimui
vadovaujantis Aprašo 101 punktu taikomi tokie patys kriterijai, kaip investicijų nagrinėjimui.
2 lentelė. Bendrovei Lazdijų rajono savivaldybės 2018 m. perduotas Turtas
Turto pavadinimas
Šilumos tinklai į Parko g. 4

Bendrovei perduoto turto vertė po
(2017-09-22) perkainojimo,
tūkst. Eur

Bendrovei perduoto Turto
neperkainota vertė Turto perdavimo
momentu, Eur

2,4

0,0

Investicija Nr. 1. Spausdintuvo įsigijimas.
Vietoje seno sugedusio spausdintuvo įsigytas naujas spausdintuvas reikalingas mokėjimų
pranešimų vartotojams spausdinimui. Jis bus naudojamas apskaitos veikloje.
Investicija Nr. 2. Varžos matuoklio įsigijimas.
Vietoje seno sugedusio varžos matuoklio įsigytas naujas matuoklis, reikalingas atlikti
matavimus eksploatuojant elektros įrenginius. Jis bus naudojamas gamybos veikloje.

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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Investicija Nr. 3. Kompiuterio įsigijimas.
Vietoje seno sugedusio kompiuterio įsigytas naujas kompiuteris, reikalingas energetiko darbe.
Jis bus naudojamas gamybos veikloje.
Investicijos Nr. 4. Šilumos apskaitos prietaisų pakeitimas.
Lazdijų ir Veisiejų šilumos vartotojų pastatų šilumos punktuose buvo pakeisti sugedę ar
neatitinkantys techninių apskaitos reikalavimų IV klasės šilumos apskaitos prietaisai. Investicijos bus
naudojamos perdavimo veikloje. 2018 m. pakeista 10 apskaitos prietaisų, 2019 m. planuojama
pakeisti dar 11 apskaitos prietaisų.
Investicija Nr. 5. Kompiuterio programų koregavimas.
Pasikeitus šilumos skaičiavimo metodikoms, reikėjo įdiegti naują modulį į apskaitos
programą. Investicija bus naudojama buhalterinės apskaitos veikloje.
Investicija Nr. 6. Miškovežio remontas.
Pakeisti susidėvėję automobilio mazgai ir kėlimo mechanizmų detalės, atliktas
manipuliatoriaus remontas. Miškovežis naudojamas šilumos gamybos veikloje. Miškovežio amžius
virš 30 metų. Iki šio remonto miškovežis buvo nusidėvėjęs iki likvidacinės vertės. Remonto išlaidos
buvo kapitalizuotos, remonto verte buvo padidinta ilgalaikio turto vertė.
Investicija Nr. 8. Šilumos tinklų gedimo kontrolės prietaisas.
Vietoje seno sugedusio šilumos tinklų gedimo kontrolės prietaiso įsigytas naujas prietaisas
reikalingas šilumos tinklų kontrolės veikoje, siekiant nustatyti šilumos tinklų vamzdynų pažeidimus.
Turtas (parodytas 2 lentelėje). Šilumos tinklai į Parko g. 4.
Lazdijų rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 11 d. sutartimi Nr. 18-19 DPS
perdavė Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą –
šilumos tinklus, kurių nepriklausomų turto vertintojų nustatyta rinkos vertė yra 2,4 tūkst. Eur, kaip
savivaldybės turtinį įnašą Bendrovei didinant Bendrovės įstatinį kapitalą.
2. Investicinių projektų ir Turto 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.
Pagal pirminę investicijų paskirtį, investicijos priskiriamos:
1) Investicijos Nr. 2, 8− pagal Aprašo 49.1 papunktį, tai yra investicijos saugumui ir tiekimo
patikimumui užtikrinti.
2) Investicijos Nr. 1, 3, 5, 6 – pagal Aprašo 49.3 punktą, tai yra investicijos į sistemų
atnaujinimą.
3) Investicija Nr. 4 – galiojantiems šilumos apskaitos reikalavimams užtikrinti (pagal Aprašo
49.1 papunktį, tai yra investicijos, kurios galiojančiuose teisės aktuose yra paminėtos, kaip
privalomos atlikti energetikos įmonėms). Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 16 straipsnio
1 dalis nurodo, kad šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos
prietaisus, užtikrina jų tinkamą techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą.
Investicijos vertinamos, atsižvelgiant į Aprašo 1 priedo lentelę „Energetikos įmonės
investicijų vertinimo kriterijai“ (toliau – Lentelė).
Turto įsigijimas vertinamas, kaip būtinas šilumos tiekimo saugumui ir patikimumui užtikrinti.
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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 2,5 − 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. Investicijų Nr. 1−6, 8 vertinimas
Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicijos Nr. 1-6,
8 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 3 lentelėje.
3 lentelė. Investicijų Nr. 1−6, 8 preliminarus poveikis šilumos kainai
Metai
Poveikis šilumos kainai

ct/kWh

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

0,011

0,010

0,010

0,009

0,009

2019–
2026 m.
vidurkis
0,008

Investicijos Nr. 1-6, 8 didina šilumos kainą. Atsižvelgus į tai, kad jos 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 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. 1−6, 8 derinti.
2.2. Turto vertinimas
Visas savivaldybės perduotas turtas yra specialiojo plano centralizuoto šilumos tiekimo
zonoje. 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“ 24.5.3 papunkčiu, ūkio subjektui, vykdančiam ilgalaikio turto paskirstymą paslaugoms
(produktams) ir verslo vienetams, draudžiama reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms
(produktams) priskirti ilgalaikio turto vertės pokytį, susijusį su ilgalaikio turto perkainojimu.
Savivaldybė, prieš perduodama nekilnojamąjį turtą, 2017 m. rugsėjo 22 d. atliko turto įvertinimą ir
perkainojimą rinkos kainomis ir į Bendrovės balansą jį perdavė 2,4 tūkst. Eur rinkos verte. Pagal
Bendrovės pateiktus duomenis Turto likutinė vertė 2017 m. rugsėjo 22 d. (iki perkainojimo) buvo
0 Eur. Siūloma perduotą turtą derinti neperkainota 0 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.
PRIDEDAMA:
1. Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Lazdijų šiluma“ 2018−2019 metų investicijų“ projektas,
1 lapas;
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2. Tarybos nutarimo „Dėl 2018 metais Lazdijų rajono savivaldybės į UAB „Lazdijų šiluma“
balansą perduoto turto“ projektas, 1 lapas;
3. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 5TS-1596 „Dėl
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 5TS-1128 „Dėl
investicinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpiui –
2018–2019 metams derinimo“ pakeitimo“ nuorašas, 5 lapai;

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Į posėdį kviečiami:
1. UAB „Lazdijų šiluma“ atstovai, el. p. lazdijust@ismail.lt;
2. Lazdijų rajono savivaldybės atstovai, el. p. info@lazdijai.lt.

Almas Rupšlaukis

