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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL UAB „MAŽEIKIŲ 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 „Mažeikių vandenys“ 2019 m. spalio 9 d. raštą
Nr. 627 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ 2019−2021 metų investicijų“,
2019 m. spalio 30 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-11015), 2019 lapkričio 18 d. el. paštu
(registracijos Nr. R1-11736), 2019 m. lapkričio 20 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-12035), 2019
m. lapkričio 27 d. raštu Nr. 718 pateiktą papildomą informaciją, Mažeikių rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T1-240 „Dėl UAB „Mažeikių vandenys“
2019−2021 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir
vandens departamento Vandens skyriaus 2020 m. sausio 20 d. pažymą Nr. O5E-45 „Dėl UAB
„Mažeikių vandenys“ 2019−2021 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Mažeikių vandenys“ 2019−2021 metų investicijas:
Investicijų suma (tūkst. Eur)
Inv.
Investicijų pavadinimas
Nr.
2019 m.
2020 m.
2021 m.
Iš viso:
Projektas „Paviršinių nuotekų sistemų
1.
tvarkymas Mažeikių mieste“ Nr. 05.1.11,25
22,10
1 000,36
1 023,71
APVA-R-007-81-0002
Projektas „Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo sistemų
2.
renovavimas ir plėtra Mažeikių mieste
1 208,32 4 272,71
2 600,42
8081,45
ir rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-810002
Vandentiekio tinklų statyba Tirkšlių m.
ir Krakių k., vandens gerinimo įrenginių
2.1.
97,73
443,43
452,61
993,77
statyba Tirkšlių m., nuotekų valymo
įrenginių statyba Krakių k.)
Nuotekų šalinimo tinklų statyba
2.2.
0
0
1 171,56
1 171,56
Tirkšlių m. ir Krakių k.
2.3. Nuotekų šalinimo tinklų, siurblinių
259,59
465,06
254,39
979,04
rekonstrukcija Plinkšių k. (Dvaro g.) ir
Mažeikių m. (Matulionio, Senkelio,

2
Aitvaro, Tylioji g.), vandentiekio ir
nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcija
Mažeikių m.
Vandens gerinimo įrenginių
2.4.
rekonstrukcija Mažeikių m.
Statybos darbų techninė priežiūra,
projektiniai darbai, netiesioginės
išlaidos projekto „Geriamojo vandens
2.5. tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra Mažeikių mieste
ir rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-810002, tinklų inventorizacija
Vandentiekio ir nuotekų tinklų bei
buitinių nuotekų valymo įrenginių,
3.
nuotekų šalinimo siurblinių statyba
(Laižuvos k.)
Vandentiekio ir nuotekų tinklų bei
buitinių nuotekų valymo įrenginių,
4.
nuotekų šalinimo siurblinių statyba
(Urvikių k.)
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba
Mažeikių m. (Raselės g.), Mažeikių r.,
Tirkšlių mst. (Kapų g., S. Neries g.);
5.
vandentiekio tinklų statyba techninio
projekto parengimas Mažeikių m.
(Bažnyčios g.); vandentiekio tinklų
įrengimas Krakių k., Mažeikių r.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba
6.
Mažeikių m. (Žagarėlės g.)
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba
Mažeikių m. (S. Valiūno takas), Sedos
m. (Basanavičiaus g., Draugystės g.,
Dariaus ir Girėno g., Žemaičių
g.),Troškučių k. (Šaltinėlio g., Versmės
7.
g.); vandentiekio tinklų statyba
Viekšnių m. (Draugystės g., Draugystės
takas); paviršinių nuotekų (lietaus)
tinklų įrengimas Viekšnių m. (Papilės
g., Puodininkų g., Upelio g.)
Privačių namų prijungimo prie
centralizuotų vandens tiekimo ir
8.
buitinių nuotekų surinkimo tinklų
Viekšnių m.
Seniūnijų vandenviečių aptvėrimas,
9.
giluminiai gręžiniai
Vandens gerinimo įrenginiai (Kalnijai,
10.
Plinkšės, Purvėnai, Seda)
11. Dumblo džiovyklės įsigijimas
12. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija per
upę prakalimo būdu Urvikių k., Miesto
nuotekų valymo įrenginiai 10 kilovoltų
antro įvadinio kabelio rekonstrukcija,
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3
maišyklės įsigijimas, laboratorijos
įrangos (prietaisų) įsigijimas,
atnaujinimas.
Kompiuterinės technikos atnaujinimas,
vandens stočių (siurblių) automatikos
13. atnaujinimas, nuotolinio valdymo
programos „Ametistas“ (SCADA)
atnaujinimas
Transporto priemonių įsigijimas,
14.
atnaujinimas
Apskaitos prietaisų įsigijimas, prietaisų
15.
priežiūros atnaujinimas
Iš viso:

15,00

16,00

20,00
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10,63

25,90

0
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30,00
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13 382,16
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Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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