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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 „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2020 m. liepos 24 d.
raštu Nr. S-20-0653 „Dėl bendrovės faktiškai atliktų 2019 metais geriamojo vandens ir nuotekų
tvarkymo investicijų derinimo“ pateiktą prašymą, 2020 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr. S-20-0799 „Dėl
investicijų derinimo“, 2020 m. rugsėjo 7 d. el. paštu (registracijos Nr. R1-11767), 2020 m. rugsėjo
29 d. raštu Nr. S-20-0876 „Dėl bendrovės faktiškai atliktų 2019 metais geriamojo vandens ir
nuotekų tvarkymo investicijų papildomos informacijos pateikimo“ pateiktą papildomą informaciją,
atsižvelgdama į Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. VI.TS-203
„Dėl UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo investicijų plano
2017‒2020 metams pakeitimo bei papildymo derinimo“ ir Tarybos Šilumos ir vandens
departamento Vandens skyriaus 2020 m. spalio 7 d. pažymą Nr. O5E-803 „Dėl UAB „Elektrėnų
komunalinis ūkis“ 2019‒2020 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:
Derinti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2019‒2020 metų investicijas:
Inv
.
Nr.
1.
2.
3.
4.

1 lentelė. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2019‒2020 metų investicijos.
Investicijos pavadinimas
Investicijų suma (tūkst. Eur)
2019 m.
2020 m.
Iš viso:
VT-21 Priešgaisrinių hidrantų įrengimas ir
jungiamųjų dalių keitimas vandentiekio tinklų
šuliniuose
VT-24 Automatikos valdymo sistema Vievio
nuotekų siurblinėje Semeliškių g. 35B
Vievyje
VT-18 Vievio vandens gerinimo įrenginių
vandenvietėje geriamojo vandens vamzdyno
keitimas
VT-16 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
įsigytas/atnaujintas ilgalaikis turtas

5,39

0

5,39

5,78

0

5,78

8,08

0

8,08

19,70

30,0

49,70

2
Iš viso:

38,95

30,0

68,95

2 lentelė. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2019 metų bendrai derinamų investicijų sąrašas.
Investicijos pavadinimas
Investicijos suma 2019 m.
(tūkst. Eur)
VT-19 Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Statybininkų g.
1,98
Vievio mieste
2.
VT-20 Aikštelės nuotekoms išpilti prie Rungos g. 22
2,75
Elektrėnų mieste
3.
VT-22 Elektrėnų ir Vievio NVĮ pirminio valymo patalpų
1,86
pakeliamųjų vartų pastatymas
Iš viso:
6,59
Inv.
Nr.
1.

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