Elektroninio dokumento nuorašas
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 20 punktu ir Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų,
geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo
ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau – Taryba) tvarkos aprašu,
patvirtintu Tarybos 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 „Rietavo komunalinis ūkis“ 2020 m. rugsėjo 28 d.
raštu Nr. V1-172 „Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2017–2019 metų faktiškai įgyvendintų
investicijų derinimo“ pateiktą prašymą, 2020 m. spalio 09 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-13370),
2020 m. spalio 13 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-13630), 2020 m. spalio 19 d. el. paštu
(registracijos Nr. R1-14070), 2020 m. spalio 21 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-14236), 2020 m.
spalio 22 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-14348) pateiktą papildomą informaciją, atsižvelgdama į
Rietavo savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. T1-148 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės „Rietavo komunalinis ūkis“ 2017–2019 metais faktiškai įgyvendintų
investicijų suderinimo ir Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2020 m.
lapkričio 4 d. pažymą Nr. O5E-949 „Dėl UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2017–2019 metų
investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2017–2019 metų faktiškai įgyvendintas investicijas:
1 lentelė. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2017–2019 metų faktiškai įgyvendintos investicijos.
Inv.
Investicijų suma
Investicijų pavadinimas
Nr.
(tūkst. Eur)
1.
Vandentiekio tinklai Pelaičių gyvenvietėje, Rietavo sav.
243,73
Nuotekų tinklai Pelaičių gyvenvietėje Rietavo sav.
367,83
2.
3.
4.
5.
6.

Siurblinės Pelaičių gyvenvietėje Rietavo sav.
Nuotekų tinklai Medingėnų gyvenvietėje, Rietavo sav.

Siurblinės Medingėnų gyvenvietėje, Rietavo sav., 3 vnt.
Kompiuterinės technikos atnaujinimas (3 vnt.)
Mažavertis inventorius (Bendrai derinamos 3 tūkst. Eur
7.
neviršijančios investicijos)
Iš viso:

66,38
553,10
112,95
2,57
0,79
1347,35

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