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VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO UAB
„DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ PAGAL PATIKĖJIMO TEISĘ
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“, įvertinusi UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 2020 m. liepos
13 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-9258), 2020 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. R-167 „Prašymas dėl
investicijų projekto derinimo“ pateiktus dokumentus, atsižvelgdama į Ignalinos rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T-138 „Dėl turto perdavimo
uždarajai akcinei bendrovei „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ pagal patikėjimo sutartį“ ir
Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2020 m. rugsėjo 17 d. pažymą Nr.
O5E-740 „Dėl UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 2020‒2022 metų investicijų“, Taryba n u
t a r i a:
Derinti Ignalinos rajono savivaldybės perduotą ilgalaikį turtą UAB „Didžiasalio komunalinės
paslaugos“ pagal patikėjimo teisę:
Nr.
Turto pavadinimas
Bendrovei perduoto turto vertė, Eur
1.
Geležies pašalinimo iš geriamojo vandens
56525,58
įrenginiai Navikų kaime
2.
Vandentiekio tinklai su vandens gręžiniu
22882,58
Šiulgų g. 15, Dietkauščiznos kaime
3.
Vandentiekio tinklai Erzvėto kaime
16774,31
Iš viso:
96182,47
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.
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