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Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. rugsėjo 15 d. raštą Nr.

R2-(ŠK)-5511 „Dėl šilumos kainų dedamųjų nustatymo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimo

Nr. T-762 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-531

„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ tiekiamos šilumos kainos dedamųjų

antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo“ 2 punktą ir išdėstyti jį

taip:

„2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, TH,KD,dv, THT,KD, THT,KD,dv, TH formules:

Eil.

Nr.
Dedamoji Formulė

1. Šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos 

kintamoji dedamoji, šilumos (produkto) gamybos 

(įsigijimo) vienanarės kainos ir dvinarės kainos 

kintamoji dedamoji

THG,KD = TH,KD = TH,KD,dv, = 0,06 + (62 617 ×

pF) × 100 / 59 909 228

2. Šilumos perdavimo vienanarės kainos ir dvinarės 

kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = THT,KD,dv, = 0,03 + (8 879 467 × TH) /

51 029 761

3. Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarė 

kaina
TH = 1,88 + TH,KD

čia:

pF – vidutinė svertinė kuro kaina, apskaičiuota pagal kuro žemutinę šiluminę vertę, (Eur/MWh).“

2. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Savivaldybės meras        Vytautas Simelis
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