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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ 2019−2021 METŲ INVESTICIJŲ
2020 m.

d. Nr. O3EVilnius

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“, bei įvertinusi UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2020 m. sausio 17 d.
raštu Nr. S2-30 „Dėl UAB ,,Aukštaitijos vandenys 2018-2021 metų papildomų investicijų
suderinimo“ pateiktą prašymą, 2020 m. vasario 18 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-2187), 2020 m.
balandžio 3 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-4160) ir 2020 m. balandžio 6 d. el. paštu (registracijos
Nr. R1-4226) pateiktą papildomą informaciją, atsižvelgdama į Panevėžio miesto savivaldybės
tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr.1-484 „Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“
papildomų investicijų, nenumatytų veiklos plane, patvirtintame savivaldybės tarybos 2018 m.
liepos 2 d. sprendimu Nr. 1-247, suderinimo”, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m.
gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T1-260 „Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ papildomų investicijų
sąrašo suderinimo“ ir Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2020 m.
balandžio 15 d. pažymą Nr. O5E-261 „Dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2019–2021 metų
investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2019−2021 metų investicijas:
Inv
Investicijų suma (tūkst. Eur)
.
Investicijų pavadinimas
2019 m.
2020 m.
2021 m.
Iš viso:
Nr.
Nuotekų ir vandentiekio tinklų
41,54
1656,15
0
1697,69
1.
rekonstravimas Panevėžio mieste
Vandentiekio ir nuotekų tinklų
0
313,60
0
313,60
2.
Panevėžio mieste išplėtimas
Vandentiekio ir nuotekų tinklų
išplėtimas Panevėžio rajone: Uliūnuose,
3.
0
540,56
0
540,56
Ramygaloje, Molainiuose, Šilagalyje ir
Staniūnuose
Nuotekų valymo įrenginių
rekonstravimas Uliūnų k. Ramygalos
4.
0
432,09
61,83
493,92
sen. Panevėžio rajone
5.

Nuotekų valymo įrenginių
rekonstravimas Ramygalos mstl.,

0

563,56

80,64

644,20

2
Panevėžio rajone
Iš viso:
41,54
3505,96
142,47
3689,97
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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