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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 14 straipsnio 3 dalies 4 punktu, Ūkio subjektų
technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės
kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O36 ,,Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, 4.6 papunkčiu, 18 ir 19 punktais bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės
skyriaus 2020 m. liepos 9 d. pažymą Nr.O5E-496 „Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio
žemutinės reikšmės nustatymo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje ir
reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų 2019 metų
finansinio pajėgumo įvertinimo“, Taryba n u t a r i a:
Nustatyti 2019 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus finansinio
pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę – 1,55.
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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