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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
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2021 m.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi,
Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 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“, Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir
nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos (toliau – Taryba) 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų,
nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių
nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje
tvarkos aprašo patvirtinimo“, įvertinusi UAB „Radviliškio šiluma“ 2020 m. rugsėjo 30 d. raštus
(reg. Nr. R1-13540 ir R1-13542), 2020 m. gruodžio 17 d. el. laišką (reg. Nr. R1-17637),
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T-1072 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2019–2021 metų ilgalaikės reguliuojamos veiklos
investicijų programos ir jos finansavimo šaltinių suderinimo“, 2020 m. gegužės 7 d. sprendimą Nr.
T-256 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio šiluma“ 2019–2021 metų ilgalaikės
reguliuojamos veiklos investicijų programos ir jos finansavimo šaltinių papildymo suderinimo“ bei
atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
2020 m. gruodžio 31 d. pažymą Nr. O5E-1441 „Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ 2020 metų
investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Radviliškio šiluma“ 2020 metų investicijas:
Inv. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Iš viso:

Investicijų pavadinimas
Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas
Katilinių dūmtraukių atnaujinimas
VŠK-3 katilo rezervinės dūmsiurbės sumontavimas Radviliškio katilinėje
Profesionalus valymo įrenginys pramoniniams įrenginiams
Transporto iki 1,5 tonos įsigijimas
Ilgalaikio turto įsigijimas
Atsinaujinančios energijos išteklių saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas

Investicijų
suma, tūkst.
Eur
5
10
15
4
30
7
46,9
117,9

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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